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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie  

Departamentul Geografie 

Domeniul de studii Geografie 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Geografie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Limba franceză 

Titularul activităţilor de curs Șovea Mariana 

Titularul activităţilor de seminar Șovea Mariana 

Anul de studiu II Semestrul III Tipul de evaluare colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână - Curs - Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

- Curs - Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat   

III Examinări 2 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 20 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 50 

Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Videoproiector, acces internet, dicționare 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de documentare în limba franceza în vederea creşterii performanţelor viitorilor 

geografi și a sporirii eficienței activităţii lor profesionale și știintifice 

• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific comunicării în limba franceza în 

scopul comunicării adecvate într-un mediu francofon; 

Competenţe 

transversale 
• Antrenarea abilitatilor critice, de documentare și sinteza în limba franceza 

• Promovarea unui sistem de valori culturale, morale, civice și aprecierea multilingvismului  

ca o deschidere interculturala spre cercetare, documentare și comunicare 

• Capacitatea de utilizare a metodelor calitative de cercetare știintifică 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • Largirea orizontului profesional și știintific al studenților prin dobândirea unor 

noțiuni  și concepte fundamentale ale geografiei în limba franceză 

 

Obiective specifice • Familiarizarea cu limbajul geografic bilingv roman-francez; 

• Stabilirea de echivalențe lingvistice corecte în limba română și în limba 

franceză în abordarea textelor de specialitate și a diverselor materiale 

audio/video; 

 • Antrenarea pentru comunicarea orală și scrisă într-un mediu francofon 

 

8. Conţinuturi 

 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• La rédaction: quelques techniques de base  2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Prendre des notes de cours; le lexique de la géographie 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Le commentaire d’image et le commentaire des 

schémas/cartes/statistiques 

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Résumer: règles à respecter lors de la rédaction d’un 

résumer; résumer des documents de géographie. 

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Argumenter son opinion: les étapes de l’argumentation 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Faire une synthèse à partir de plusieurs documents 

géographiques  

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Ecrire un mémoire ou un projet de recherche en français: 

structure, cohérence, illustration avec des exemples, 

bibliographie, etc. 

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Ecrire une lettre, une carte postale, un mail; différentes 

formules de début et de fin de message; messages 

personnels et messages professionnels; 

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Rédiger son CV et une lettre de motivation. 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Résumer différents types de textes; 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Prendre des notes de cours; le lexique de la géographie 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Argumenter son opinion: les étapes de l’argumentation  2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Faire une synthèse à partir de plusieurs documents 

géographiques 

2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

• Analyser un modèle de mémoire rédigé en francais 2 ore Dialogul, comentariul, 

expunerea 

 

Bibliografie 

1. Gohard – Radenkovic, Aline (1995) – L’Ecrit, stratégies et pratiques, Paris, CLE International 

2. Gorunescu, Elena; Bejenaru, Cornelia (1974) – Exerciţii de gramatică franceză, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

3. Gregoire, Maia, Merlo, Gracia (2004), Grammaire progressive du français, CLE International, Paris 

4. Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lété, Anne (1997) – Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE 

International, Paris 

5. Miquel, Claire (2004), Communication progressive du français avec 270 exercices, Paris, CLE International 

6. Renner, H., Tempesta, G. (1993), Le français du tourisme, Paris, CLE International 

7. Saraş, Marcel; Ştefănescu, Mihai (1976) – Gramatica practică a limbii franceze, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

8. Saraş, Marcel; Ştefănescu, Mihai (1972) – Gramatica limbii franceze prin exerciţii structurale, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică 
Bibliografie minimală 

1. Gohard – Radenkovic, Aline (1995) – L’Ecrit, stratégies et pratiques, Paris, CLE International 

2. Miquel, Claire (2004), Communication progressive du français avec 270 exercices, Paris, CLE International 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 

licenţă de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii asociaţiilor 

profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 

competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs    

Seminar 

- Stabilirea corecta a echivalentelor lingvistice 

in parcurgerea textelor geografice în română și 

franceză 

- Stăpânirea regulilor de redactare pentru 

principalele tipuri de text predate 

Examen oral 

 

Evaluare semestrială 

50% 

 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• activitate minimală în timpul semestrului, susținerea unui examen oral la sfârșit de semestru în cadrul căruia 

studentul își va dovedi abilitațile de comunicare în limba franceză și folosirea terminologiei geografice specifice. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

19.09.2020  

 
                                                

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

25 septembrie 2020 Despina Saghin 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura Decanului 

25 septembrie 2020 Florin Pintescu 

                       
 

 


