
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

LIMBA FRANCEZǍ ÎN DOMENIUL PROFESIONAL IV 
Anul universitar 2017 - 2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 
1.3 Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial 
1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule Rutiere / Inginer 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză în domeniul profesional IV 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Ivan Mirela 

2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul disciplinei 
Faculta
tiva (L) 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs  3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs  3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 4 
Tutorat - 
Examinări 4 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 20 
3.8 Total ore pe semestru 48 
3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 
nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2 De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu tablă si echipament audio.  
 

6. Competenţe specifice vizate 
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  C1: Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de 

specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională în limba franceza 
 C2: Utilizarea cunoştinţelor de bază ale limbii franceze pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 

concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
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CT2 - Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere ierarhice; 
Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi respectului faţă de ceilalţi, 
diversităţii şi multiculturalităţii si îmbunătăţirea continua a propriei activităţi. 
CT3 - Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al 
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a 
abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării.   

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi exprimare scrise şi orale în limba franceză în 
domeniul profesional 

7.2 Obiectivele specifice 

• înţelegerea ideilor principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte,din 
documente audio, inclusiv în discuţii tehnice din specialitate 
• executarea de sarcini profesionale, în mediul de specialitate, pe baza comunicării 
lingvistice 
• utilizarea limbii  franceze cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Metode de Observaţii 



 

 

predare Resurse folosite 
    
Bibliografie 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

 
Le système de freinage de l’automobile.  

 
Conversaţia 

Exercitiul 
 

Fişe de lucru 
Documente autentice  

 

2 

  
Le choix des plaquettes et leur remplacement. Comment vérifier 
l’état des freins? 

Exerciţiul 
Conversaţia 

Lucrul in 
echipă 

Fişe de lucru 
Documente autentice  

Înregistrări video 

3 
 La signalisation routière. La signalisation horizontale et la 
signalisation verticale. 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

4 

Fabricatin d’une voiture : carrosserie, différentes opérations 
(manutention, opérations de peinture, opérations de finition et de 
garnissage, opérations de montage, opérations de contrôle.  
 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

5 
Vérification périodique (1 h). Traduction de petits textes de 
spécialité 

  

6 
  Le code de la route et le sens de circulation selon les pays. Exerciţiul 

Jocul de rol 
Fişe de lucru 

Documente autentice 

7 
   
Législation. L’obtention du permis de conduire. Lois. 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

8 
 
Approche scientifique des surfaces. Etats des surfaces. 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

9 
 
L’outil et l’humain. Machines-outils. 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

10 
 
Types de matériaux. Matières premières, matériels, matériaux. 
 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

11 
 
Bref historique de l’étude des organes de machines. 
 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

12 
 
Traitement des surfaces. Frottement, usure, lubrification. 
 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 

13 
 
Révision générale. 

Exerciţiul 
Conversaţia 
Jocul de rol 

Fişe de lucru 
Documente autentice 

Înregistrări audio 
Bibliographie: 

- Dubois, A-L., Objectif express 1, Hachette, Paris, 2006 
- Dubois, A-L., Objectif express 2, Hachette, Paris, 2009 
- Ivan, Mirela, Le français technique pour les ingénieurs, Ed. Universitatii din Pitesti, 2011 
- Ivan, Mirela, Le français de spécialité pour les ingénieurs (TCM et AR), Editura Sitech, Craiova, 2016 
- Penfornis, Jean-Luc, Français.com (Méthode de français professionnel et des affaires), CLE International, 2006 
- Matériaux et techniques. La revue des matériaux industriels et de leurs techniques de mise en oeuvre, nr. 1-2 / 2003 
- http://www.techniques-ingenieur.fr 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, am participat la următoarele activităţi: 
-întâlniri de lucru si schimb de bune practici cu colegi specialisti din alte centre universitare din tara si din Franta (Universitatea din 
Caen Basse Normandie); 
- cursuri de formare continua (atât în tara, cât si în Franta) si conferinte internationale cu participarea unor specialişti din domeniu. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
- 
 

- 
- 

10.5 
Seminar 

Prezenţă  
Activitate de seminar  
Test de verificare 

Ȋnregistrare prezenţă  
Evaluare activitate seminar  
Test scris intermediar 

0%  
30%  
30%  



 

 

Temă de casă  
Evaluare finală 
 

Evaluare teme de casă  
Verificare  

30% 
10% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

3 puncte acumulate din evaluarea activităţilor de seminar si a evaluarilor periodice; 
predarea temei de casă și obținerea notei 5 la prezentarea acesteia; rezolvarea în proporţie 
de minim 50% a cerinţelor de la lucrările de evaluare partiale si finale. 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
25 septembrie 2017  .....     Lect. univ. dr. Ivan Mirela 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director departament DFMI, 
29 septembrie 2017     (prestator)    
      Conf.Univ.dr. Cîţu Laura    ..... 


