Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura engleză/franceză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba germană contemporană
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector dr. Rostos Ioana
Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învățământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

56
100
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Seminar

aplicații
Competențe specifice acumulate
Cunoaştere şi înţelegere:
- definirea conceptelor de bază;
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate;
- achiziţionarea de cunoştinţe generale de bază necesare disciplinei.
Competențe
Explicare şi interpretare:
profesionale
- realizarea de conexiuni între teorie şi practică;
- argumentarea enunţurilor;
- analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea.
- descrierea unor sisteme şi fenomene specifice limbii germane;
6.

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
16
20
2
2
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capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
capacitatea de a rezolva exerciţiile propuse.
abilitatea de a corela şi compara informaţiile primite la curs cu informaţiile primite la cursul
similar de limbă engleză / română / franceză.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională

Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
-

Competențe
transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Prezentarea limbii germane ca limbă germanică;
Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale limbii
germane, descrierea transformărilor produse în descrierea conceptelor,
perspectivelor și metodelor utilizate în teoria lingvistică modernă
Stabilirea conceptelor de bază şi a terminologiei.
Stabilirea diferenţelor terminologice.
Obiective specifice
Însuşirea conceptelor de bază ale foneticii, fonologiei şi ortografiei limbii
germane;
Formarea capacităţilor necesare pentru a pronunţa şi a scrie corect în limba
germană.
8. Conținuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observații
Introducere: descrierea fonetică a evenimentelor sonore.
2
expunere, explicație,
Tonuri, zgomote, sunete. Articularea.
discuție
Categorizarea d.p.d.v. fonetic a sunetelor limbii. Consoane 2
şi vocale;
Simboluri fonetice şi sisteme de transcriere. Fixarea în scris 4
a limbii vorbite. Alfabetul fonetic internaţional;
Fonologie segmentală: „opoziţie” şi „contrast”;
4
Inventarul fonemic: sistemul consonantic şi sistemul
4
vocalic;
Silabele, metrica, accentul în cuvânt – privire de ansamblu.
4
Cuvintele monosilabice şi „legea generală a formării
silabelor”;
Părţile componente ale silabei. Variaţia şi alternanţa 4
sunetelor. Prima parte a silabei;
Cuvintele plurisilabice şi metrica;
Accentul în cuvânt
Ortografia limbii germane: introducere. Scrierea cu 4
majuscule. Scrierea „legat” sau „despărţit”;
Ortografia limbii germane: prescurtări; ss vs. ß; cuvinte
străine; cifre şi litere;
Punctuaţia limbii germane: ghilimelele, apostroful, punctele
de suspensie, semnul exclamării, liniuţa de unire, semnul
întrebării;
Punctuaţia limbii germane: liniuţa de pauză, parantezele,
virgula, punctul, bara oblică, punct şi virgulă, simbolurile
matematice
Bibliografie
1. Ammon, U. (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berlin
2. Bertelsmann, C. (1996): Die neue deutsche Rechtschreibung. München
3. Butt, M. / Fuhrhop, N. (Hg.) (1998): Variation und Stabilität in der Wortstruktur. Hildesheim
4. Daski, J. (1999): Bildung der Verbformen im Standarddeutschen. Tübingen
5. Deutsche Rechtschreibung (1996): Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Tübingen
6. Duden (2001): Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim
7. Eisenberg, P. (2000): Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart. 1. Band: Das Wort
8. IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic
Alphabet. Cambridge
9. Kohler, K. (1995): Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin. 2. Auflage
10. Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik fur den Auslander. 4. Aufl. Leipzig
11. Poruciuc.A (1999): Deutsche Phonetik und Rechtschreibung der Laute, Iași: Demiurg
Bibliografie minimală
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Optimal A1 – Lehrbuch fur Deutsch als Fremdsprache, 2013, Munchen: Klett
Optimal A1 – Arbeitsbuch fur Deutsch als Fremdsprache, 2013, Munchen: Klett
Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom
Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik fur den Auslander. 4. Aufl. Leipzig
Poruciuc.A (1999): Deutsche Phonetik und Rechtschreibung der Laute, Iași: Demiurg
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observații
2
discuţii în plen
lucru în plen
 Discuţii introductive. Bibliografie
2
discuţii în plen şi de
lucru în plen şi pe
 Articularea sunetelor limbii germane
grup, analiză pe text
grupe
2
 Consoanele şi vocalele limbii germane
2
 Silabele cuvintelor germane
2
 Metrica şi accentuarea în limba germană
2
 Ortografia limbii germane
2
 Punctuaţia limbii germane
Bibliografie
 Ammon, U. (2005): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berlin. 2. Auflage
 Bertelsmann, C. (1996): Die neue deutsche Rechtschreibung. München
 Deutsche Rechtschreibung (1996): Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Tübingen
 Duden (2001): Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim
 Eisenberg, P. (2012): Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart. 1. Band: Das Wort. 2. Auflage
 Kohler, K. (1995): Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin. 2. Auflage
 Maas, U. (1996): Abriß einer funktionalen Phonetik (Phonologie) des Deutschen. Osnabrück
 Pompino-Marschall, B. (1995): Einführung in die Phonetik. Berlin
 Poruciuc, A. (1999): Deutsche Phonetik und Rechtschreibung der Laute. Iaşi. Demiurg
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Rechtschreibung und Zeichensetzung der deutschen Sprache
 Stetter, C. (1997): Schrift und Sprache. Frankfurt
 www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html
 www.neue-rechtschreibung.de
Bibliografie minimală
 Kohler, K. (1995): Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin. 2. Auflage
 Poruciuc, A. (1999): Deutsche Phonetik und Rechtschreibung der Laute. Iaşi. Demiurg
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Phonetik und Phonologie der deutschen Sprache
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Rechtschreibung und Zeichensetzung der deutschen Sprache
 www.neue-rechtschreibung.de
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea
sintetică a conținuturilor teoretice
 parcurgerea materiei de curs solicitate
spre lectură;
 participarea la discuţiile de grup;
Seminar
 prezentarea orală a unei teme (la
alegere) din problematica enunţată la
curs
Standard minim de performanță
 însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
 cunoașterea problemelor de bază din domeniu
Curs

Data completării

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

test scris

50%

verificare pe parcurs

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicație
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28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria literaturii şi civilizaţiei germane
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Semestrul
Tipul de evaluare
1
Examen
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
20
20
16
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 nu
Competenţe
 nu
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 nu
Desfăşurare
Seminar
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- însuşirea vocabularului specific prin diverse exerciţii de analiză critică pe text;
Competenţe - descrierea sincronică şi diacronică a conceptelor de „literatură germanică” şi „literatură germană”;
profesional - prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar germanic, respectiv german
e
din perioada studiată.
 Explicare şi interpretare:
- formarea capacităţilor necesare pentru înţelegerea, analizarea şi interpretarea textelor studiate;
6.
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Competenţe
transversale

- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor dobândite;
- capacitatea de a transpune în practică (eseu, expunere, conversaţie) informaţiile necesare efectuării de
analize de texte literare;
- deprinderea utilizării critice a tratatelor şi a lexicoanelor de literatură germană.
 dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de interpretare a operelor literare prin raportare la
conştiinţa artistică a autorilor studiaţi, la contextul istoric, estetic şi ideologic al operelor;
 formarea competenţelor de evaluare a operelor literare prin raportare la exegeza critică existentă
şi de reinterpretare a lor din perspectivă modernă, în conformitate cu direcţiile criticii actuale;
 identificarea specificului fiecărui autor (la nivel de limbaj artistic particular);
 dezvoltarea discernământului critic în preluarea şi asumarea opiniilor criticii literare;
 utilizarea competentă a unui limbaj critic complex şi adecvat;
 dezvoltarea capacităţii de exprimare a unor idei şi a unor argumente critice sau de analiză
personale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 prezentarea şi descrierea mijloacelor, a metodelor şi a strategiilor de abordare a studiului
general al
literaturii, în general, şi al literaturii germane, în special, prin corelarea şi compararea cu
disciplinei
domeniile similare din teoria literaturii, studiată ca disciplină fundamentală, sau din
celelalte literaturi studiate (română, engleză, franceză);
 construirea unui orizont cultural fundamentat pe cunoaştere şi interpretare cu privire la
evoluţia scrierilor de limbă germanică şi de limbă germană din perioada de formare etnică
a poporului german şi de dezvoltare a literaturii germane în contextul culturilor europene.
Obiective
 prezentarea, analizarea şi descrierea principalelor etape de evoluţie a literaturii germanice
specifice
şi a literaturii germane;
 înţelegerea caracterului de „oglindă” a relaţiilor sociale pe care îl are literatura;
 determinarea şi descrierea influenţelor esenţiale ale literaturii germane, precum şi a
transformărilor produse prin promovarea traducerilor în limba română;
 dezvoltarea abilităţii de a realiza interpretări istorico-literare.
8. Conţinuturi
Curs
 Introducere: familia limbilor şi a popoarelor germanice.
Despre literatura germanică şi despre literatura germană
 Literatura popoarelor germanice înainte de anul 750.
Cântecul eroic germanic
 Literatura germană veche din epoca feudalismului în
dezvoltare. Literatura carolingiană şi literatura în limba
latină dintre anii 900 şi 1050
 Literatura clerical-feudală şi literatura burgheză incipientă
în limba germană medie de sus. Literatura clericală
ascetică (1050-1160). Cultura feudală cavalerească (11601300)
 Preludiul literaturii feudale cavalereşti: literatura
precurtenească a clericilor şi a cântăreţilor ambulanţi.
Epopeea eroică şi populară
 Literatura cavalerească de la curţile feudale (I). Poemul
epic sau romanul cavaleresc curtenesc
 Literatura cavalerească de la curţile feudale (II). Poezia
lirică. Vaganţii şi Minnesang-ul
 Literatura germană de la sfârşitul Evului Mediu (13001480)
 Literatura germană între feudalitate şi burghezie (14801700)
 Umanismul
 Reforma religioasă şi războiul ţărănesc. Literatura
germană până la 1550. Literatura germană în epoca
absolutismului (1550-1700)
 Lupta pentru crearea unei literaturi naţionale burgheze şi
recrudescenţa catolică feudală din secolul al XVII-lea.
Martin Opitz şi prima Şcoală Sileziană. Andreas Gryphius

Nr. ore
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2

2

Metode de predare
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare

Observaţii
prezentare orală
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2
 Literatura de după Războiul de Treizeci de Ani. Barocul.
A doua Şcoală Sileziană. Trecerea către literatura
iluministă a secolului al XVIII-lea
2
 Literatura burgheziei în dezvoltare (1700-1850).
Iluminismul
Bibliografie
 Anca Sarlea, Einführung in die deutsche Kultur- und Literaturgeschichte von den Anfängen bis zum Ende des
Mittelalters, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1996
 E. W. Herd, August Obermayer (Hrsg.), A Glossary of German Literary Terms, University of Otago,
Department of German, Dunedin, 1992
 Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1963
 Fritz Martini: Istoria literaturii germane de la începuturi pînă în prezent, Editura Univers, Bucureşti, 1972
 Grigore Marcu, Vorlesungen zur deutschen Literatur des Barock, Editura Demiurg, Iaşi, 2001
 Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, C. C. Buchner Verlag,
Bamberg, 2000
 Hartmut Boockmann, Einführung in die Geschichte des Mittelalters, C. H. Beck Verlag, München, 2007
 Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
 Wolfgang Beutin (Hrsg.), Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart, Metzler Verlag,
Stuttgart 2008
Bibliografie minimală
 Anca Sarlea, Einführung in die deutsche Kultur- und Literaturgeschichte von den Anfängen bis zum Ende des
Mittelalters, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1996
 Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1963
 Fritz Martini: Istoria literaturii germane de la începuturi pînă în prezent, Editura Univers, Bucureşti, 1972
 Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, C. C. Buchner Verlag,
Bamberg, 2000
 Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
discuţii în plen
lucru în plen
 Discuţii introductive. Bibliografie
2
discuţii în plen şi de
lucru în plen şi pe
 Primele forme de scriere în cultura germanică veche.
grup, analiză pe text
grupe
Manuscrisele de la Merseburg. Cântecul lui Hildebrand
2
 Evul Mediu Timpuriu. Eposul eroic. Cântecul
Nibelungilor
2
 Evul Mediu de Mijloc. Lirica Barocului. Angelus
Silesius, Chr. H. v.Hoffmannswaldau, A. Gryphius
2
 Evul Mediu Târziu. Romanul baroc. H. J. C. von
Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus Teutsch
2
 Umanismul şi Reforma. Sebastian Brant: Corabia
Nebunilor
2
 Iluminismul. G. E. Lessing: Nathan der Weise
Bibliografie
 Anca Sarlea, Einführung in die deutsche Kultur- und Literaturgeschichte von den Anfängen bis zum Ende des
Mittelalters, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1996
 E. W. Herd, August Obermayer (Hrsg.), A Glossary of German Literary Terms, University of Otago,
Department of German, Dunedin, 1992
 Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1963
 Fritz Martini: Istoria literaturii germane de la începuturi pînă în prezent, Editura Univers, Bucureşti, 1972
 Grigore Marcu, Vorlesungen zur deutschen Literatur des Barock, Editura Demiurg, Iaşi, 2001
 Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, C. C. Buchner Verlag,
Bamberg, 2000
 Hartmut Boockmann, Einführung in die Geschichte des Mittelalters, C. H. Beck Verlag, München, 2007
 Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
 Wolfgang Beutin (Hrsg.), Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart, Metzler Verlag,
Stuttgart 2008
Bibliografie minimală
 Anca Sarlea, Einführung in die deutsche Kultur- und Literaturgeschichte von den Anfängen bis zum Ende des
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Mittelalters, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1996
Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart, 1963
Fritz Martini: Istoria literaturii germane de la începuturi pînă în prezent, Editura Univers, Bucureşti, 1972
Hans Gerd Rötzer, Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, C. C. Buchner Verlag,
Bamberg, 2000
Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinuturile disciplinei Istoria literaturii germane corespund exigenţelor programelor de studii similare din
principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.), precum şi din
străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor suceveni,
în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.
10. Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

Pondere din nota
finală



50%
înţelegerea demersului fundamental al istoriei literare examen scris
(periodizare, inclusiv criteriile periodizării), precum
şi a originilor şi a devenirii unei literaturi naţionale, a
valorii epistemologice şi metodologice a istoriei
literare;
Curs
 cunoaşterea operelor reprezentative ale literaturii
germanice şi ale literaturii germane din perioada
studiată;
 înţelegerea şi aplicarea corectă a conceptelor de bază
şi a metodelor de analiză prezentate la curs.
verificare pe
50%
 parcurgerea textelor solicitate spre lectură (cu
parcurs
prezentarea fişelor de lectură);
Seminar
 participarea la discuţiile de grup;
 prezentarea orală a unei teme (la alegere) din
problematica enunţată la curs
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea operelor reprezentative ale literaturii germanice şi ale literaturii germane din perioada studiată;
 contextualizarea istorico-literară a textelor studiate;
 interpretarea şi sintetizarea adecvată a conţinuturilor teoretice.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs practic limba germană
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Semestrul
Tipul de evaluare
1
Colocviu
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

4
56

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
7

2

7
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 nu
Competenţe
 nu
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare
Laborator
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- familiarizarea cu pronunţia şi cu ortografia limbii germane;
- însuşirea vocabularului de bază al limbii germane, respectiv a vocabularului necesar realizării de scurte
descrieri sau prezentări de situaţii şi de persoane;
Competenţe
- achiziţionarea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, inclusiv punerea în aplicare a
profesionale
funcţiilor de comunicare ale limbii, de ex. de a solicita sau de a oferi informaţii structurate într-un
discurs inteligibil, în diferite situaţii, de a formula puncte de vedere personale, de a utiliza corect o serie
de structuri fixe, pe baza unor scurte texte studiate (citite, fişate, audiate, exersate) la ore, cuprinzând o
tematică variată, referitoare la domeniul personal, public, ocupaţional sau educaţional.
6.

Programa analitică / Fișa disciplinei

Competenţe
transversale

 Explicare şi interpretare:
- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor dobândite prin comunicare;
- capacitatea de a transpune în practică (scris şi oral) informaţiile dobândite şi de a rezolva exerciţiile
propuse.
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor intrinseci şi extrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 stabilirea structurilor de bază ale lexicului tematic specializat şi a diferenţelor
terminologice, pe diverse domenii semantice şi gramaticale
Obiectivele specifice ale
 însuşirea şi exersarea cunoştinţelor de bază, deprinse în cadrul unui proces
disciplinei
complex de învăţare, prin audiţie, prin conversaţie şi în scris
 asimilarea cunoştinţelor gramaticale şi lexicale de bază, necesare comunicării cu
alţi vorbitori de limbă germană
 formarea abilităţilor de înţelegere a mesajelor primite în scris sau pe cale orală
 formarea abilităţilor de exprimare orală şi scrisă (dialog, descriere, relatare)
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
4
expunere sistematică, prezentare orală,
 Einführung. Begrüßen. (Sich) vorstellen
conversaţie,
lucru individual şi pe
4
 Tageszeiten. Essen. Trinken. Grüßen, bestellen, bitten,
problematizare,
grupe
danken
exerciţii
4
 Einkaufen und Einkaufsgespräche. Postgespräche.
Wünsche äußern
4
 Autokennzeichen. Abkürzungen. Personalien, Adresse,
Beruf, Studium
4
 Nationalitäten, Ländernamen, Herkunft. Freizeit und
Hobbys. Speisen und Getränke
4
 Welt der Technik. Besitz. Suchen, brauchen, haben.
Kontakte anknüpfen und abbrechen
4
 Übernachtung. Fahren. Reisen. Deutschland und Europa
4
 Arbeit und Beruf. Tagesablauf. Dauer und Zeitpunkt
4
 Die deutschsprachigen Länder. Beschreiben. Loben.
Schimpfen. Klischees formulieren
4
 Wochenende. Familie. Einladungen und Verabredungen
4
 Stadt und Land. Persönlichkeiten in Stichwort-Daten.
Orte und Personen beschreiben, vergleichen, werten
4
 Mode, Kleider, Farben, Geschmacksurteil. Befinden und
Besitz
4
 Familienkrach. Geschenke. Ausbildung. Grüße bestellen
2
nu
nu
 Evaluare (colocviu)
Bibliografie
 Cornelia Cujbă, Influenţa germană asupra vocabularului limbii române literare contemporane, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999
 D. Ceauşescu, M. Eliu, Dicţionar de cuvinte asemănătoare în limba germană şi română, Editura Helicon,
Timişoara, 1996
 Dieter Götz, Hans Wellmann (Hrsg.), Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt Verlag,
Berlin u. München, 2003
 Hans Altmann, Silke Kemmerling, Wortbildung fürs Examen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen,
2005
 Octavian Nicolae, Dicţionar de gramatică a limbii germane, Editura Polirom, Iaşi, 2002
 Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. I. Vocabularul, Editura Polirom, Iaşi, 2000
 Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa, Editura Polirom, Iaşi,
2001
 Octavian Nicolae, Willkommen! Manual de conversaţie în limba germană, Editura Polirom, Iaşi, 2005
 Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo
Zenker, Curs de limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 1. Manual pentru adulţi. Unterrichtswerk für
Erwachsene, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
 Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo

Programa analitică / Fișa disciplinei
Zenker, Curs de limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 2. Manual pentru adulţi. Curs general cu 4
lecţii facultative axate pe termeni de economie, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main /
Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Bibliografie minimală
 Cornelia Cujbă, Influenţa germană asupra vocabularului limbii române literare contemporane, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999
 Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. I. Vocabularul, Editura Polirom, Iaşi, 2000
 Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa, Editura Polirom, Iaşi,
2001
 Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo
Zenker, Curs de limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 1. Manual pentru adulţi. Unterrichtswerk für
Erwachsene, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
 Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo
Zenker, Curs de limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 2. Manual pentru adulţi. Curs general cu 4
lecţii facultative axate pe termeni de economie, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main /
Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Curs practic limba germană corespund exigenţelor programelor de studii similare din
principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.), precum şi din
străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor suceveni,
în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

participarea activă la ore, dovedind capacitatea
evaluare pe parcurs şi
50% + 50%
de a comunica în scris şi oral, utilizând corect
colocviu
faptele de limbă prezentate şi studiate, respectiv
cele mai uzuale substantive regulate, adjective
Laborator
(la cele trei grade de comparaţie), adverbe (de
mod, de timp şi de loc), verbe regulate şi
neregulate (la modurile indicativ prezent şi
perfect), prepoziţii simple, conjuncţii
coordonatoare, precum şi numeralele cardinale.
Nu
Proiect
Standard minim de performanţă
 dobândirea capacităţilor necesare pentru a vorbi şi a scrie corect în limba germană, în diverse situaţii comunicaţionale
uzuale, cum ar fi:
- prezentarea (inteligibilă) a propriei persoane, a programului zilnic şi a preferinţelor personale;
- purtarea unui dialog (inteligibil) într-o situaţie dată: magazin, poştă, hotel, restaurant, interviu de angajare etc.;
- realizarea unei descrieri (inteligibile) a unei ţări, a unei persoane, a propriei familii etc.
Data completării
3.10.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba germană contemporană
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector dr. Rostos Ioana
Semestrul
2
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învățământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

56
100
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Seminar

aplicații
Competențe specifice acumulate
Cunoaştere şi înţelegere:
- definirea conceptelor de bază;
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate;
- achiziţionarea de cunoştinţe generale de bază necesare disciplinei.
Competențe
Explicare şi interpretare:
profesionale
- realizarea de conexiuni între teorie şi practică;
- argumentarea enunţurilor;
- analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea.
- descrierea unor sisteme şi fenomene specifice limbii germane;
6.

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
14
20
2
2

Programa analitică / Fișa disciplinei
Competențe
transversale




capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
capacitatea de a rezolva exerciţiile propuse.
abilitatea de a corela şi compara informaţiile primite la curs cu informaţiile primite la cursul
similar de limbă engleză / română / franceză.
Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională
Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Prezentarea limbii germane ca limbă germanică;
Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale limbii
germane, descrierea transformărilor produse în descrierea conceptelor,
perspectivelor și metodelor utilizate în teoria lingvistică modernă
Stabilirea conceptelor de bază şi a terminologiei.
Stabilirea diferenţelor terminologice.
Obiective specifice
Însuşirea conceptelor de bază ale foneticii, fonologiei şi ortografiei limbii
germane;
Formarea capacităţilor necesare pentru a pronunţa şi a scrie corect în limba
germană.
8. Conținuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observații
Introducere în morfologia limbii germane.
2
expunere, explicație,
discuție
Das Substantiv. Genus. Pluralia. Deklination
4
Das Adjektiv. Die Deklinationstypen.
4
Das Numerale (Zahlwort). Kardinalzahlen. Ordnungszahlen. 2
Das Pronomen. Personalpronomen,. Reflexivpronomen.
4
Possesivpronomen. Demostrativpronomen.
Das Verb. Einteilung der Verben. Der Infinitiv. Das Partizip 6
I. und II.
Die Bildung der Verbformen. Starke und schwache Verben.
Der Modus.
Konjunktiv I und II.
Die Diathese. Das Passiv.
Die Modalverben.
Die Partikeln. Das Adverb.
4
Die Interjektionen
2
Bibliografie
12. Ammon, U. (1995): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berlin
13. Bertelsmann, C. (1996): Die neue deutsche Rechtschreibung. München
14. Butt, M. / Fuhrhop, N. (Hg.) (1998): Variation und Stabilität in der Wortstruktur. Hildesheim
15. Daski, J. (1999): Bildung der Verbformen im Standarddeutschen. Tübingen
16. Deutsche Rechtschreibung (1996): Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Tübingen
17. Duden (2001): Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim
18. Eisenberg, P. (2000): Grundriss der deutschen Grammatik. Stuttgart. 1. Band: Das Wort
19. IPA (1999): Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic
Alphabet. Cambridge
20. Kohler, K. (1995): Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin. 2. Auflage
21. Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik fur den Auslander. 4. Aufl. Leipzig
22. Poruciuc.A (2004): Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache. Iași: Editura Universitatii Suceava
Bibliografie minimală
Optimal A1 – Lehrbuch fur Deutsch als Fremdsprache, 2013, Munchen: Klett
Optimal A1 – Arbeitsbuch fur Deutsch als Fremdsprache, 2013, Munchen: Klett
Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom
Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik fur den Auslander. 4. Aufl. Leipzig
Poruciuc.A (2004): Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache. Iași: Editura Universitatii Suceava
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
 Discuţii introductive. Flexiunea, formarea cuvintelor,
clasele de cuvinte. Bibliografie
 Verbe principale, auxiliare şi funcţionale

Nr. ore
2

Metode de predare
discuţii în plen

Observații
lucru în plen

2

discuţii în plen şi de

lucru în plen şi pe

Programa analitică / Fișa disciplinei
2
grup, analiză pe text
grupe
 Verbele neregulate
2
 Verbele modale şi de modalitate
2
 Participiul
2
 Diateza pasivă
2
 Conjunctivul
Bibliografie
 Ammon, U. (2005): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berlin. 2. Auflage
 Bergenholtz, H., Mugdan, J. (1979): Einführung in die Morphologie. Stuttgart
 Bresson, D., Dalmas, M. (Hg.) (1994): Partizip und Partizipialgruppen im Deutschen. Tübingen
 Daski, J. (1999): Bildung der Verbformen im Standarddeutschen. Tübingen
 Helbig, G., Buscha, J. (1993): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig. 15.
Auflage
 Nicolae, Octavian (2001): Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa. Iaşi
 Nicolae, Octavian (2002): Dicţionar de gramatică a limbii germane. Iaşi
 Poruciuc, A. (2004): Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache. Editura Universităţii Suceava
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache
Bibliografie minimală
 Bergenholtz, H., Mugdan, J. (1979): Einführung in die Morphologie. Stuttgart
 Helbig, G., Buscha, J. (1993): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig. 15.
Auflage
 Nicolae, Octavian (2001): Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa. Iaşi
 Poruciuc, A. (2004): Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache. Editura Universităţii Suceava
 Rostoş, I. [suport de curs]: Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

Cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea sintetică a
conținuturilor teoretice
 parcurgerea materiei de curs solicitate spre
lectură;
Seminar
 participarea la discuţiile de grup;
 prezentarea orală a unei teme (la alegere) din
problematica enunţată la curs
Standard minim de performanță
 însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
 cunoașterea problemelor de bază din domeniu
Curs

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală

test scris

50%

verificare pe
parcurs

50%

Semnătura titularului de aplicație

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Stiinte ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și Literatură

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Istoria Literaturii Germane

Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Raluca Dimian

Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Raluca Dimian
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Tipul de evaluare
examen
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

DS
DO

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

ore
20
16
20
2
-

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
 Explicarea și interpretarea proceselor care țin de evoluția literaturii şi de transformările
survenite în viaţa culturală a Germaniei în secolele al XVI-lea, al XVII-lea si al XVIII-lea;
 analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea: interpretarea din perspectivă proprie a operelor
literare baroce, umaniste, iluministe, clasice şi romantice;
 demonstrarea, organizarea şi planificarea: contextualizarea adecvată a operelor literare baroce,
umaniste, iluministe, clasice şi romantice.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Videoproiector, laptop
Desfăşurare
Seminar
 Videoproiector, laptop, facilități de multiplicare a documentelor pentru studenți
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Definirea şi caracterizarea generală a curentelor literare;
Competenţe
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul istoriei si criticii literare;
profesionale
 cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epocile studiate;
6.

Programa analitică / Fișa disciplinei

Competenţe
transversale







înţelegerea modului în care sunt structurate diverse tipuri de dicţionare
înţelegerea rolului lexicoanelor în studiul unei limbi străine.
Relaţionarea studiilor de literatură cu cele de limbă, istorie şi filozofie;
argumentarea enunţurilor: explicarea și interpretarea proceselor care țin de evoluția literaturii şi de
transformările survenite în viaţa culturală a Germaniei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 Prezentarea şi descrierea etapelor evoluţiei literaturii germane;
disciplinei
 prezentarea şi descrierea demersurilor şi strategiilor de abordare a studiului literaturii;








familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative ale scriitorilor de limbă germană
din perioada corespunzătoare secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea;
Introducerea şi explicarea terminologiei aferente criticii literare, relaţionarea literaturii
cu celelalte ştiinţe;
familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative de limbă germană din perioada
medievală şi iluministă;
familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative ale scriitorilor de limbă germană
din perioada corespunzătoare secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea;
familiarizarea studenţilor cu tipurile de lexicoane şi încurajarea folosirii acestora în
studiul literaturii;
familiarizarea studenţilor cu trăsăturile curentelor literare Sturm und Drang, Clasicism,
Romantism;
dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi sinteză aplicate textelor literare.

8. Conţinuturi
Curs
 Noțiuni de istorie literară privind perioada Sturm und
Drang: periodizare, precizarea contextului socio-cultural,
caracteristicile curentului, reprezentanți, opere
reprezentative;
 Noțiuni de istorie literară privind perioada clasicistă:
periodizare, precizarea contextului socio-cultural,
caracteristicile curentului, reprezentanți;
 Noțiuni de istorie literară privind perioada cuprinsă între
clasicism și romantism: reprezentanți, opere,caracteristici;
 Noțiuni de istorie literară privind perioada romantismului
german: periodizare, precizarea contextului socio-cultural,
caracteristici, reprezentanți.

Nr. ore
6

6

6
6

6

Metode de predare
-Prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de limbă
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii
-Conținutul științific
al acestei secvențe
este exploatat in trei
ore de curs (șase ore).
-Conținutul științific
al acestei secvențe
este exploatat in trei
ore de curs.
-Conținutul științific
al acestei secvențe
este exploatat in trei
ore de curs.
-Conținutul științific
al acestei secvențe
este exploatat in trei
ore de curs.

Bibliografie
 Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992;
 Hertha Perez, Hilde Marianne Paulini, Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur, Tipografia
Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 1973;
 Marek Siemek: Natur, Kunst, Freiheit: Deutsche Klassik und Romantik aus gegenwärtiger Sicht, Amsterdam,
Rodopi, 1998;
 Erich Fromm: Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen, Ullstein, Berlin, 2005;
 Vom künstlichen zum natürlichen Zeichen: Theater des Barock und der Aufklärung, München, 1999;
 Winfried Müller: Die Aufklärung, Oldenburg, 2002;
 Werner Schneiders: Das Zeitalter der Aufklärung, Beck, 2001;
 Michael Titzmann: Vom “Sturm und Drang“ zur „Klassik“ „Grenzen der Menschheit“ und „Das Göttliche –
Lyrik“ als Schnittpunkt der Diskurse, 1998;
 Jürgen Kost: Wilhelm von Humboldt. Weimarer Klassik. Bürgerliches Bewußtsein, Königshausen, 2004;
 Franz Steiner: Die andere Seite der Klassik, Steiner Verlag, 2005;
 Uwe Beyer: Hölderlin. Lesarten seines Lebens, Dichtens und Denkens, Neumann, 1997;
 Albrecht Weber:Kleist. Brennlinien und Brennpunkte, Neumann, 2008;
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 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, Felix Meiner, 1990;
 Rüdiger Safranski: Romantik: Eine deutsche Affäre, München, 2007;
 Norbert Wolf: Romantik, Berlin, 2009;
 Christian Baier - Romantiker. Splitter, Wien, 2006;
 Barbara Becker-Cantarino: SchriftstellerInnen der Romantik. Epoche, Werk, Bildung, Beck, 2000.
Bibliografie minimală
 Erich Fromm: Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen, Ullstein, Berlin, 2005;
 Winfried Müller: Die Aufklärung, Oldenburg, 2002;
 Werner Schneiders: Das Zeitalter der Aufklärung, Beck, 2001;
 Jürgen Kost: Wilhelm von Humboldt. Weimarer Klassik. Bürgerliches Bewußtsein, Königshausen, 2004;
 Franz Steiner: Die andere Seite der Klassik, Steiner Verlag, 2005;
 Albrecht Weber:Kleist. Brennlinien und Brennpunkte, Neumann, 2008;
 Norbert Wolf: Romantik, Berlin, 2009.
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
 Săptămâna 2: Discutii introductive, bibliografie
 Săptămâna 4: Friedrich Schiller: Die Räuber
 Săptămâna 6: Zwischen Sturm und Drang und
Klassik: J.W. von Goethe: Faust I
 Săptămâna 8: Die Klassik: Friedrich Schiller:
Maria Stuart
 Săptămâna 10: Die Klassik: J.W. von Goethe:
Tasso

Săptămâna 12: Die Romantik. Novalis: Heinrich
von Ofterdingen


Săptămâna 14: Die Romantik: E.T.A Hoffmann:
Der goldene Topf.

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie
 Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992;
 Marek Siemek: Natur, Kunst, Freiheit: Deutsche Klassik und Romantik aus gegenwärtiger Sicht, Amsterdam,
Rodopi, 1998;
 Erich Fromm: Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen, Ullstein, Berlin, 2005;
 Vom künstlichen zum natürlichen Zeichen: Theater des Barock und der Aufklärung, München, 1999;
 Winfried Müller: Die Aufklärung, Oldenburg, 2002;
 Werner Schneiders: Das Zeitalter der Aufklärung, Beck, 2001;
 Michael Titzmann: Vom “Sturm und Drang“ zur „Klassik“ „Grenzen der Menschheit“ und „Das Göttliche –
Lyrik“ als Schnittpunkt der Diskurse, 1998;
 Jürgen Kost: Wilhelm von Humboldt. Weimarer Klassik. Bürgerliches Bewußtsein, Königshausen, 2004;
 Franz Steiner: Die andere Seite der Klassik, Steiner Verlag, 2005;
 Uwe Beyer: Hölderlin. Lesarten seines Lebens, Dichtens und Denkens, Neumann, 1997;
 Albrecht Weber: Kleist. Brennlinien und Brennpunkte, Neumann, 2008;
 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik, Felix Meiner, 1990;
 Rüdiger Safranski: Romantik: Eine deutsche Affäre, München, 2007;
 Norbert Wolf: Romantik, Berlin, 2009;
 Christian Baier - Romantiker. Splitter, Wien, 2006;
 Barbara Becker-Cantarino: SchriftstellerInnen der Romantik. Epoche, Werk, Bildung, Beck, 2000.
Bibliografie minimală
 Friedrich Schiller: Die Räuber

J.W. von Goethe: Faust I

J.W. von Goethe: Tasso

Friedrich Schiller: Maria Stuart
 Novalis: Heinrich von Ofterdingen
 E.T.A Hoffmann: Der goldene Topf.
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor

Programa analitică / Fișa disciplinei
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

- Introducerea şi explicarea terminologiei
Examen oral
50%
aferente criticii literare, relaţionarea literaturii cu
celelalte ştiinţe;
Curs
- cunoașterea trăsăturilor literaturii de limbă
germană moderne și postmoderne;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
-Familiarizarea studenţilor cu tipurile de
activitati aplicative
50%
lexicoane şi încurajarea folosirii acestora în
studiul literaturii;
-familiarizarea studenţilor cu operele
Seminar
reprezentative de limbă germană din secolul al
XVIII-lea: Clasicismul și romantismul;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
Standard minim de performanţă
 Standarde minime pentru nota 5:
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privind evoluţia literaturii de limbă germană în secolul al XVII-lea și
al XVIII-lea;
 abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
 Standarde minime pentru nota 10:
 cunoştinţe certe şi profund argumentate privind contextul socio-cultural studiat;

analiza corectă din punct de vedere istoric şi şitiinţific a textelor literare specifice perioadelor studiate;

formularea unor interpretări personale, profunde şi coerente din punct de vedere ştiinţific privind fenomenele
cultural-istorice puse in discuţie;

parcurgerea bibliografiei.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs practic limba germană
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Semestrul
Tipul de evaluare
2
Colocviu
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

4
56

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
42

2
-

42
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 cursul practic de limba germană de pe semestrul I
Competenţe
 cursul practic de limba germană de pe semestrul I
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare
Laborator
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- aprofundarea pronunţiei şi a ortografiei limbii germane;
- însuşirea vocabularului de bază specific domeniilor beletristic, ştiinţific şi economic, precum şi a
anumitor termeni ţinând de „limba vorbită”;
Competenţe
- fixarea deprinderilor de exprimare corectă, în scris şi oral, inclusiv punerea în aplicare a funcţiilor
profesionale
de comunicare ale limbii, de ex. de a contrazice sau de a argumenta într-un discurs logic, în diferite
situaţii, de a formula opinii şi puncte de vedere personale, de a comunica luarea unei hotărâri sau o
promisiune, de a-şi exprima şi a-şi motiva acordul sau dezacordul faţă de opinia interlocutorului, de a
utiliza corect o serie de structuri fixe, pe baza textelor studiate (citite, fişate, audiate, exersate) la ore,
6.
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Competenţe
transversale

cuprinzând o tematică variată, referitoare la domeniul personal, public, ocupaţional sau educaţional.
 Explicare şi interpretare:
- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor dobândite prin comunicare;
- capacitatea de a transpune în practică (scris şi oral) informaţiile dobândite şi de a rezolva exerciţiile
propuse.
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor intrinseci şi extrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 stabilirea structurilor de bază ale lexicului tematic specializat şi a diferenţelor
disciplinei
terminologice, pe diverse domenii semantice şi gramaticale
Obiectivele specifice ale  însuşirea şi exersarea cunoştinţelor de bază, deprinse în cadrul unui proces complex de
disciplinei
învăţare, prin conversaţie şi în scris
 continuarea asimilării şi fixarea cunoştinţelor gramaticale şi lexicale de bază, necesare
comunicării cu alţi vorbitori de limbă germană, inclusiv nativi
 dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a mesajelor primite în scris sau pe cale orală
 dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală şi scrisă (dialog, descriere, relatare)
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
4
expunere
sistematică,
prezentare
orală,
 Sich orientieren, sich verabreden. Sich kleiden, sich
conversaţie,
lucru individual şi pe
pflegen
problematizare,
grupe
4
 Entdeckungen, Erfindungen, geschichtliche Fakten
exerciţii
referieren
4
 Informationen einholen und geben: Landschaften,
Sehenswürdigkeiten, Wege, Entfernungen, Ort, Zeit
4
 Bedingungen und Gründe angeben und erfragen.
Überreden. Kündigen
4
 Fragen, beschreiben, beurteilen, wählen
4
 Empfehlungen und Anweisungen geben und verstehen.
Gesundheit und Erholung
4
 Notieren, darstellen, erzählen, vergleichen: Tagesablauf,
Erziehung, Schule, Studium
4
 Irreale und reale Wünsche, vorsichtige Empfehlungen,
Bitten äußern
4
 Bedauern, Ärger, Genugtuung, Mahnung artikulieren
4
 Kaufgespräche: urteilen, wählen, ablehnen
4
 Wissenschaftsdeutsch: Wortschatz, Entdeckung,
Interpretation, Hypothese, Beweis
4
 Wirtschaftsdeutsch (I): Geld, Bank, Bankgespräche,
Export und Import
4
 Wirtschaftsdeutsch (II): Westdeutsches
Wirtschaftswunder. Der Manager von heute
2
nu
nu
 Evaluare (colocviu)
Bibliografie
Cornelia Cujbă, Influenţa germană asupra vocabularului limbii române literare contemporane, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999
D. Ceauşescu, M. Eliu, Dicţionar de cuvinte asemănătoare în limba germană şi română, Editura Helicon, Timişoara,
1996
Dieter Götz, Hans Wellmann (Hrsg.), Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt Verlag, Berlin u.
München, 2003
Hans Altmann, Silke Kemmerling, Wortbildung fürs Examen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen, 2005
Octavian Nicolae, Dicţionar de gramatică a limbii germane, Editura Polirom, Iaşi, 2002
Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. I. Vocabularul, Editura Polirom, Iaşi, 2000
Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa, Editura Polirom, Iaşi, 2001
Octavian Nicolae, Willkommen! Manual de conversaţie în limba germană, Editura Polirom, Iaşi, 2005
Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo Zenker, Curs de
limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 1. Manual pentru adulţi. Unterrichtswerk für Erwachsene, Verlag
Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo Zenker, Curs de
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limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 2. Manual pentru adulţi. Curs general cu 4 lecţii facultative axate pe
termeni de economie, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Bibliografie minimală
Cornelia Cujbă, Influenţa germană asupra vocabularului limbii române literare contemporane, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999
Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. I. Vocabularul, Editura Polirom, Iaşi, 2000
Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane. II. Morfologia şi sintaxa, Editura Polirom, Iaşi, 2001
Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo Zenker, Curs de
limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 1. Manual pentru adulţi. Unterrichtswerk für Erwachsene, Verlag
Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Ulrich Häussermann, Georg Dietrich, Christiane C. Günther, Diethelm Kaminski, Ulrike Woods, Hugo Zenker, Curs de
limba germană. Sprachkurs Deutsch. Neufassung 2. Manual pentru adulţi. Curs general cu 4 lecţii facultative axate pe
termeni de economie, Verlag Moritz Diesterweg GmbH&Co., Frankfurt am Main / Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Curs practic limba germană corespund exigenţelor programelor de studii similare din
principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.), precum şi din
străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor suceveni,
în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.
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10. Evaluare
Tip de
Criterii de evaluare
Metode de
Ponderea în nota
activitate
evaluare
finală
participarea activă la ore, dovedind capacitatea de a
evaluare pe parcurs 50% + 50%
comunica în scris şi oral, utilizând corect faptele de limbă
şi colocviu
prezentate şi studiate, respectiv substantivele regulate şi
neregulate, adjectivele şi adverbele la cele trei grade de
Laborator
comparaţie, verbele regulate şi neregulate (la modurile
indicativ prezent, perfect, imperfect; de asemenea, la
imperativ şi la conjunctivul I şi II), prepoziţiile simple şi
compuse, conjuncţiile coordonatoare şi subordonatoare,
numeralele cardinale şi ordinale.
Standard minim de performanţă
 dobândirea capacităţilor necesare pentru a vorbi şi a scrie corect în limba germană, în diverse situaţii comunicaţionale
uzuale sau specializate, cum ar fi:
- prezentarea succintă (inteligibilă) a unor teme de ştiinţă şi economie, a unor personalităţi din diverse domenii
şi a propriilor stări emoţionale;
- purtarea unui dialog (inteligibil) într-o situaţie dată: orientare, educaţie, sănătate, finanţe etc.;
- realizarea unei descrieri concise (inteligibile) a unei regiuni cu potenţial turistic, a unei stări de sănătate
deficitare, a unei realizări ştiinţifice etc.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba germană contemporană
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Anul de studiu al II-lea
Semestrul
Tipul de evaluare
3
Examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
11
10
10
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 cursul de limba germană contemporană din anul I
Competenţe
 cursul de limba germană contemporană din anul I
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 nu
Desfăşurare
Seminar
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- cunoaşterea conceptelor de „substantiv”, „articol”, „adjectiv”, „determinant” şi „pronume” cu aplicaţie
la limba germană şi corelarea lor cu alte părţi de vorbire;
Competenţe
- deprinderea şi acumularea de cunoştinţe de bază şi detaliate despre substantivele, articolele,
profesionale
adjectivele, ceilalţi determinanţi ai substantivului şi pronumele germane.
 Explicare şi interpretare:
- realizarea de conexiuni ştiinţifice între teorie şi practică;
- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor dobândite;
6.
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Competenţe
transversale

- descrierea structurilor nominale şi pronominale şi a fenomenelor lingvistice conexe specifice limbii
germane;
- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite şi de a rezolva exerciţiile propuse;
- abilitatea de a corela şi de a compara informaţiile primite la acest curs cu informaţiile primite la
cursurile similare de limbă română, engleză sau franceză.
- utilizarea componentelor domeniului limbii în deplină concordanţă cu etica profesiei vizate;
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 determinarea şi descrierea etapelor de evoluţie a aspectelor esenţiale ale limbii
germane, precum şi a transformărilor produse în descrierea conceptelor,
perspectivelor şi a metodelor specifice gramaticii moderne
Obiectivul specific al disciplinei
 stabilirea conceptelor de bază ale lexicologiei şi morfologiei limbii germane,
precum şi a particularităţilor substantivelor, articolelor, adjectivelor, ale
celorlalţi determinanţi ai substantivului şi ale pronumelor germane
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
expunere sistematică, prezentare orală
 Curs introductiv: definiţii şi termeni de specialitate
conversaţie,
2
 Substantivul: modalităţi de formare, categorizare după
problematizare
sens, gen, număr
2
 Substantivul: flexiunea
2
 Articolul hotărât, articolul nehotărât şi articolul „zero”
2
 Alţi determinanţi ai substantivului: demonstrative und
possessive Determinative
2
 Alţi determinanţi ai substantivului: indefinite, negative
und interrogative Determinative
2
 Adjectivul: modalităţi de formare, categorizare după sens
2
 Adjectivul: flexiunea şi funcţiile sintactice
2
 Adjectivul: gradele de comparaţie
2
 Grupul adjectival
 Pronumele: Partenerpronomina (Sprecherpronomina und 2
Hörerpronomina) şi Verweispronomina (reine
Verweispronomina, Possessivpronomina,
Demonstrativpronomina)
2
 Pronumele: Verweispronomina (Relativpronomina und
Reflexivpronomina) şi abstrakte Pronomina
(Indefinitpronomina)
2
 Pronumele: abstrakte Pronomina (negative Pronomina
und Interrogativpronomina)
2
 Grupul pronominal
Bibliografie
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt Verlag, Berlin München Wien Zürich New York, 2002
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
 Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Walter de Gruyter
GmbH&Co. KG, Berlin 2012
Bibliografie minimală
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
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Enzyklopädie, Leipzig 1999
Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
conversaţie, problematizare,
lucru individual şi pe
 Substantivul
exerciţii
grupe
2
 Articolul
2
 Ceilalţi determinanţi ai substantivului
2
 Comparaţia adjectivelor
2
 Declinarea adjectivelor
2
 Pronumele (I)
2
 Pronumele (II)
Bibliografie
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt Verlag, Berlin München Wien Zürich New York, 2002
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
 Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Walter de Gruyter
GmbH&Co. KG, Berlin 2012
Bibliografie minimală
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Limba germană contemporană corespund exigenţelor programelor de studii similare din
principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.), precum şi din
străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor suceveni,
în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

cunoaşterea, interpretarea corectă şi aplicarea
sintetică a conţinuturilor teoretice
participarea activă la seminarii, atât în sensul
rezolvării în scris şi sau oral a diverselor
Seminar
exerciţii de traducere, de completare sau de
reformulare propuse, cât şi în sensul completării
acestora cu exemple contextuale inedite
Standard minim de performanţă
Curs

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

examen scris

50%

verificare pe parcurs

50%

Programa analitică / Fișa disciplinei
 cunoaşterea problemelor de bază ale lexicologiei şi ale morfologiei substantivelor, articolelor, adjectivelor, ale
celorlalţi determinanţi ai substantivului şi ale pronumelor germane;
 însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii lingvistice cu privire la respectivele părţi de vorbire.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Stiințe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Filologie

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Istoria Literaturii Germane

Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul
disciplinei

II

Lect. univ. dr Raluca Dimian
Lect. univ.dr. Raluca Dimian
Semestrul
3
Tipul de evaluare

Examen scris si oral,
portofoliu
DS

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DO

Proiect
Proiect

ore
10
10
10
3

30
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane, Anul I, sem. 1, 2
Competenţe
 Capacitatea de analiză și interpretare a textelor literare în funcție de contextul socio-cultural și
istoric, capacitatea de a selecta și sintetiza informațiile din domeniul istoriei literaturii germane,
exprimarea cursivă în limba germană, atît în oral, cît și în scris.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Laptop, videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Facilități multiplicare materiale tipărite, laptop, videoproiector.
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
1. 1. Cognitive
a. Cunoaştere şi înţelegere:
Competenţe
- definirea şi caracterizarea generală a curentelor literare de avant-gardă din perioada de trecere de la
profesionale
secolul al XIX-lea la secolel al XX-lea;
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul istoriei și criticii literare;
6.
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Competenţe
transversale

- cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epocile studiate;
- înţelegerea rolului lexicoanelor în studiul unei literaturi străine.
b. Explicare şi interpretare
- relaţionarea studiilor de literatură cu cele de limbă, istorie şi filozofie;
- explicarea şi interpretarea proceselor care ţin de evoluţia literaturii şi de transformările survenite în
viaţa culturală a Germaniei în secolele al XVIII-lea si al XIX-lea;
- interpretarea din perspectivă proprie a operelor literare Biedermeyer, realiste și naturaliste;
- contextualizarea adecvată a operelor literare Biedermeyer, realiste si naturaliste;
2. Tehnice/profesionale
- analiza contextelor socio-culturale pornind de la textele literare;
- descrierea proceselor si fenomenelor culturale specifice epocilor studiate;
- interpretarea personală a operelor literare;
- capacitatea de analiză și sinteză aplicată textelor literare.
- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;
- capacitatea de a avea un comportament etic;
- capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
-prezentarea şi descrierea etapelor evoluţiei literaturii germane;
disciplinei
-prezentarea şi descrierea demersurilor şi strategiilor de abordare a studiului literaturii;
-conturarea unui orizont cultural privind evoluţia scrierilor de limbă germană în perioada de
formare etnică.
8. Conţinuturi
Curs
săptămâna 1: Discuţii introductive, bibliografie
săptămâna 2: Noţiuni de istorie literară privind perioada
Biedermeyer: periodizare, precizarea contextului sociocultural;
săptămâna 3: Biedermeyer: caracteristici, reprezentanţi;
săptămâna 4: Biedermeyer: reprezentanţi;
săptămâna 5: Realismul german: Introducere, caracteristici,
context;
săptămâna 6: Realismul german: context, reprezentanţi;
săptămâna 7: Realismul german: reprezentanţi;
săptămâna 8: Realismul german: reprezentanţi
săptămâna 9: Naturalismul german: Introducere;
săptămâna 10: Naturalismul german: precizare context,
caracteristici (continuare)
săptămâna 11: Naturalismul german: reprezentanţi;
săptămâna 12: Naturalismul german: reprezentanţi;
săptămâna 13: Impresionismul german:curs introductiv;
săptămâna 14: Impresionismul german: Reprezentanţi.

Nr. ore
2
2

2
2
2

Metode de predare
exemplificarea,
analiza, sinteza,
problematizarea,
metoda inductivă
(generalizarea),
metoda deductivă
(particularizarea);
exerciţiul.

Observaţii

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. von Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert,
Wolfgang Emmerich, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1984;
2. Fritz Martini: Istoria literaturii germane, Editura Univers, Bucureşti, 1972
3. Hertha Perez, Hilde Marianne Paulini: Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur, Tipografia Universităţii
Al. I. Cuza Iaşi, 1973;
4. Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000;
5. Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2003;
6. Walter Fähnders: Naturalisten, Sozialisten, Anarchisten. Dispositionen der literarischen Intelligenz im ausgehenden
19. Jahrhundert. In: Intellektuelle und Sozialdemokratie. Hrsg. Ulrich von Aleman, Gertrude Cepl-Kaufmann, Hans
Hecker, Bernd Witte. Opladen 2000;
7. Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne-Naturalismus und Jahrhundertwende 1900, Mirton,
Temeswar, 2008;
8. Thomas Anz: Literatur des Expressionismus. Stuttgart: Sammlung Metzler, 2002;
9. Reinhard Weisbach: Wir und der Expressionismus, Berlin, 1973;
10. Hans Steffen: Der deutsche Expressionismus. Formen und Gestalten, Göttingen, 1973;
11. Kal-Heinz Morschek: Der Expressionismus: Stil und Umsetzung, 2005;
12. Silvio Vietta: Expressionismus, Fink, 1994;

Programa analitică / Fișa disciplinei
13. Frank Krause: Expressionismus, Fink, 2008
14. Norma Broude (Hg.): Impressionismus - Eine internationale Kunstbewegung 1860-1920. DUMONT, Köln 2005
15. Jacques Le Rider - L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement 1848-1890, Albin Michel,
Paris, 2008.
16. Walter Koschmal: Vom Realismus bis Symbolismus, Rodopi, 1984. 17. Radmilla Freund: Rilke und der
Symbolismus, Nordensedt, 2003;
18. Hermann Bahr: Expressionismus, Delphin, 1920
19. Magdalena Moeller: Expressionismus. Die grosse Künstlerbewegung der Moderne, Dumont, 2005.
20. Andreas Wöhrmann: Das Programm der Neuklassik, Lang, 1979.
Bibliografie minimală
- Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992,
Entsprechende Kapiteln. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
- Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2000. Das
Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
- Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu
finden.
- Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne: Naturalismus und Jahrhundertwende 1900. Mirton Verlag
Temeswar, 2008. Das Kapitel „Der literarische Naturalismus“, S. 14-91. Das Buch ist in der Universitätsbibliothek zu
finden.
- Naturalisten, Sozialisten, Anarchisten. Dispositionen der literarischen Intelligenz im ausgehenden 19. Jahrhundert.
In: Intellektuelle und Sozialdemokratie. Hrsg. Ulrich von Aleman, Gertrude Cepl-Kaufmann, Hans Hecker, Bernd
Witte. Opladen 2000. Das Buch befindet sich in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls.
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
-săptămâna 2: Discuţii introductive, bibliografie;
-săptămâna 4: Theodor Storm: Der Schimmelreiter;
-săptămâna 6: Theodor Fontane: Effi Briest;
- săptămâna 8: Franz Grillparzer: Der arme Spielmann;
- săptămâna 10: Adalbert Stifter: Die Mappe meines
Urgrossvaters;
- săptămâna 12: J.P.Hebbel: Kalendergeschichten;
- săptămâna 14: Gottfried Keller: Der grüne Heinrich.

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
-prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură
literară, definirea
noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie

Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000;

Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2003;

Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne-Naturalismus und Jahrhundertwende 1900, Mirton,
Temeswar, 2008;

Kal-Heinz Morschek: Der Expressionismus: Stil und Umsetzung, 2005;

Norma Broude (Hg.): Impressionismus - Eine internationale Kunstbewegung 1860-1920. DUMONT, Köln
2005
 Jacques Le Rider - L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement 1848-1890, Albin
Michel, Paris, 2008.

Magdalena Moeller: Expressionismus. Die grosse Künstlerbewegung der Moderne, Dumont, 2005.
 Andreas Wöhrmann: Das Programm der Neuklassik, Lang, 1979.
Bibliografie minimală
-Theodor Storm: Der Schimmelreiter;
- Theodor Fontane: Effi Briest;
- Franz Grillparzer: Der arme Spielmann;
- Adalbert Stifter: Die Mappe meines Urgrossvaters;
- J.P.Hebbel: Kalendergeschichten;
- Gottfried Keller: Der grüne Heinrich.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
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Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

-utilizarea corectă a termenilor de specialitate în Evaluare finală prin test scris 50%
procesul de analiză și interpretare a textelor
și oral
Curs
literare;
-explicarea literaturii in acord cu biografia
scriitorilor si cu timpul istoric;
- interpretarea corectă a textelor literare prin
Evaluare pe parcurs: scrisă și 50%
raportare la curentele literare cărora se subscriu; orală, în cadrul dezbaterilor
- corelarea personală a informațiilor de natură
de grup la seminar
Seminar
istorică, biografică și artistică în articularea unei
scheme coerente de interpretare a textelor
literare.
Standard minim de performanţă
 Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privind evoluția literaturii germane din a doua jumatate a secolului al
XIX-lea si din prima jumatate a secolului al XX-lea;
 Standarde minime pentru nota 10:
- cunoştinţe certe şi profund argumentate privind contextele socio-culturale studiate;
- analiza corectă din punct de vedere istoric şi ştiinţific a textelor literare specifice perioadelor studiate;
- formularea unor interpretări personale, profunde şi coerente din punct de vedere ştiinţific privind fenomenele
cultural-istorice puse in discuţie;
- parcurgerea bibliografiei.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
COG 12 Traduceri
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector dr. Andrea Bargan
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Test scris
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învățământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
15
8
20
2
2

45
75
3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba germană contemporană 1
Competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Seminar

aplicații
Competențe specifice acumulate

Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale limbii germane, însuşirea
şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu

Însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu
Competențe
profesionale

Aplicarea conceptelor de bază şi a metodelor lingvistice moderne.

Abordarea critică a ideilor și orientărilor teoretice în studiul lingvistic.

Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare utilizând metode și principii moderne
Competențe

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională

Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
6.
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Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituționale de dezvoltare personală și profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu.
Formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea proceselor care au loc in timpul
producerii actului traducerii, definit ca transformare a unui text in LS in text in LT.
Familiarizarea studentului cu diferitele tipuri de text, cu formulele folosite în
funcţie de respectivul tip şi cu diferitele registre ale limbii germane
Obiective specifice
Diferenţierea si aplicarea metodelor si tehnicilor utile in diversele etape ale
traducerii si de a-si dezvolta cunoştinţele şi abilităţile practice de traducător si
interpret.
Transpunerea corectă din LS in LT a termenilor si sintagmelor aparţinând
diverselor registre ale limbii si de a face diferenţa între traducătorul literar si cel
tehnic, ca si între traducător si interpret;
Dobândirea acurateţei de a recepta sensurile mesajelor din LS si de a le transpune
corespunzător in LT;
Dobândirea capacităţii de a analiza corect factorii contextuali implicaţi în
comunicare; .
8. Conținuturi
Curs/Aplicatii
Nr. ore
Metode de predare
Observații
Einführung in die Übersetzungswissenschaft
2
Introducere in traductologie.
Geschichte des Übersetzens. Istoria traductologiei
2
expunere, explicație,
aplicare
Was macht den Text aus?/Ce este un text? Textdefinitionen. 2
Kriterien der Textualität. Criteriile textualitatii.
2
Text. Textsorte. Texttyp (Tipuri de text)
2
Tipuri de traduceri (funktionsorientiert, produktorientiert
2
und prozeßorientiert)
Metode de traducere (phrastische und transphrastische) în
2
funcţie de tipul textului.
Bibliografie
 Beaugrande de. R.A./Dressler/W.U (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Narr
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.

Koller, W. 1992. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1993. Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen
 Reiß, K. 1983. Texttypen und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen.
 Snell-Hornby, M. 1994. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen.
Bibliografie minimală
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen
 Suport curs printat
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
LS şi LT (limbă/text sursă şi limbă/text ţintă), (în germană
AS/AT und ZS/ZT):
- Ausgangstextspezifische Übersetzungsprobleme
- Sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme
- Lexikalische Probleme
Exemple de tipuri de text şi traducerea lor

Nr. ore
2

4

Metode de predare

Observații

Programa analitică / Fișa disciplinei
(Textsorten in der Übersetzung)
Traducerea textelor diferitelor registre ale limbii
2
Traduceri de texte de specialitate din diferite domenii
2
(Fachübersetzen)
Traducerea expresiilor: Wortspiele, Metapher,
2
Phraseologismen
Traducerea dialogurilor
2
Traducerea textelor literare: proză (extrase din romane) şi
poezii (Lucian Blaga Poemele Luminii/Gedichte des Lichts)
Bibliografie
 Beaugrande de. R.A./Dressler/W.U (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Narr
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.

Koller, W. 1992. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1993. Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen
 Reiß, K. 1983. Texttypen und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen.
 Snell-Hornby, M. 1994. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen.
Bibliografie minimală
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen
 Suport curs printat
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea
test scris
sintetică a conținuturilor teoretice
Participare activă la seminarii, capacitate de
Evaluare parţială scrisă
interpretare , analiză si traducere
Seminar
Rezolvarea temelor scrise solicitate a fi
efectuate individual
Standard minim de performanță
 însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
 capacitatea traducerii unui text din limba germana in limba română
 corectitudinea lexico-gramaticala
 claritatea si coerenta exprimarii in traducere
Curs

Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%
50%

Semnătura titularului de aplicație

Semnătura directorului de departament

Programa analitică / Fișa disciplinei
30.09.2016

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs opţional germană (Frazeologie contrastivă 1)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Anul de studiu al II-lea
Semestrul
Tipul de evaluare
3
Colocviu
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 14 Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
10
11
10
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 cursurile de limba germană, engleză, franceză, respectiv română contemporană din anul I,
semestrul I şi al II-lea
Competenţe
 asigurate de cursurile de limba germană, engleză, franceză, respectiv română contemporană din
anul I, semestrul I şi al II-lea
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 nu
Laborator
 nu
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- utilizarea corectă, în scris şi în vorbire, a structurilor frazeologice specifice limbii germane;
- însuşirea unor frazeologisme specifice diverselor domenii de activitate;
Competenţe
- însuşirea şi exersarea unui vocabular variat, cuprinzând elemente frazeologice traductibile sau
profesionale
intraductibile în limba română sau în alte limbi.
 Explicare şi interpretare:
- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor multilingve dobândite;
6.

-
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Competenţe
transversale

- capacitatea de a transpune în practică (scris şi conversaţie) informaţiile dobândite şi de a rezolva
exerciţiile de traducere propuse.
- dobândirea capacităţilor necesare pentru a identifica, interpreta şi traduce frazeologismele uzuale
ale limbii germane;
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor intrinseci şi extrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 demonstrarea importanţei contactelor interlingvistice între cele două limbi
germanice (germana şi engleza) şi cele două limbi romanice (româna şi
franceza) cunoscute şi sau studiate de studenţi
Obiectivul specific al disciplinei
 delimitarea şi analizarea structurilor fixe din limba germană, prin contrast şi
prin comparaţie cu structurile fixe din celelalte limbi studiate de studenţi
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
expunere sistematică, prezentare orală
 Curs introductiv. Conceptele de „frazeologie”,
conversaţie,
„frazeologism” şi „discurs repetat”
problematizare
2
 Definirea conceptelor de „frazeologie”, „frazeologism”
şi „discurs repetat” de către diferite şcoli lingvistice
2
 Clasificarea unităţilor frazeologice din punct de vedere
formal: frazeologisme microstructurale şi frazeologisme
macrostructurale. Exemplificări în limba germană
2
 Clasificarea unităţilor frazeologice din punct de vedere
formal: frazeologisme microstructurale şi frazeologisme
macrostructurale. Exemplificări în limbile română, engleză
şi franceză
2
 Frazeologismele limbii germane. Analiză semantică şi
stilistică (I)
2
 Frazeologismele limbii germane. Analiză semantică şi
stilistică (II)
2
 Frazeologismele limbii germane. Analiză semantică şi
stilistică (III)
Bibliografie
 Alexandru Roman, Dicţionar frazeologic german-român, Editura Teora, Bucureşti, 1997
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Institutul European, Iaşi, 2013
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Elena Sodolescu-Silvestru, Expresii frazeologice româneşti din perspectivă comparată, Fundaţia România de
mâine, Bucureşti, 2002
 Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Phraseologie, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2009
 Gertrud Gréciano (Hrsg.), Micro- et macrolexèmes et leur figement discursif. Études de Linguistique
Comparée Français/Allemand, Peeters Verlag, Leuven, 2000
 Gina Măciucă, Aspecte contrastive de semantică, stilistică şi sintaxă a verbului în limbile engleză, germană şi
română, Editura Universităţii din Suceava, 2002
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
 Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004
 Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal R. Norrick, Phraseologie/Phraseology. Ein
internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung (Band 1-2), Walter de Gruyter GmbH&Co. KG,
Berlin, New York, 2007
 Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Schmidt Verlag, Berlin, 2003
 Liviu Groza, Probleme de frazeologie: studii, articole, note, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011
 Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (Band 1-5), Herder Verlag, Freiburg Basel Wien,
1994
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 Maria Cernea, Unităţi frazeologice în limba română, Editura Kreativ, Târgu-Mureş, 2009
 Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2011
 Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997
Bibliografie minimală
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
conversaţie,
lucru individual şi pe
 Clasificarea frazeologismelor: criterii morfo-sintactice şi
problematizare,
grupe
semantice (idiomaticitate, stabilitate, lexicalizare)
exerciţii
4
 Tipuri de frazeologisme (I). Colocaţii şi „formule de
rutină”: formule de salut, de adresare şi de felicitare în
limbile germană, română, engleză şi franceză
4
 Tipuri de frazeologisme (II). Colocaţii şi „formule de
rutină”: formule redundante, indicaţii şi sloganuri în
limbile germană, română, engleză şi franceză
4
 Tipuri de frazeologisme (III). Colocaţii şi „formule de
rutină”: formule din limbajul birocratic şi formule din
limbajul religios în limbile germană, română, engleză şi
franceză
4
 Tipuri de frazeologisme (IV). Clase speciale: formule de
tip „dublet” şi „triplet” în limbile germană, română,
engleză şi franceză
4
 Tipuri de frazeologisme (V). Clase speciale: cuvinte
„înaripate” şi comparaţii în limbile germană, română,
engleză şi franceză
4
 Tipuri de frazeologisme (VI). Clase speciale:
frazeologisme onimice şi somatisme în limbile germană,
română, engleză şi franceză
2
nu
nu
 Evaluare (colocviu)
Bibliografie
 Alexandru Roman, Dicţionar frazeologic german-român, Editura Teora, Bucureşti, 1997
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Institutul European, Iaşi, 2013
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Elena Sodolescu-Silvestru, Expresii frazeologice româneşti din perspectivă comparată, Fundaţia România de
mâine, Bucureşti, 2002
 Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Phraseologie, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2009
 Gertrud Gréciano (Hrsg.), Micro- et macrolexèmes et leur figement discursif. Études de Linguistique
Comparée Français/Allemand, Peeters Verlag, Leuven, 2000
 Gina Măciucă, Aspecte contrastive de semantică, stilistică şi sintaxă a verbului în limbile engleză, germană şi
română, Editura Universităţii din Suceava, 2002
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
 Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004
 Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal R. Norrick, Phraseologie/Phraseology. Ein
internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung (Band 1-2), Walter de Gruyter GmbH&Co. KG,
Berlin, New York, 2007
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Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Schmidt Verlag, Berlin, 2003
Liviu Groza, Probleme de frazeologie: studii, articole, note, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011
Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (Band 1-5), Herder Verlag, Freiburg Basel Wien,
1994
 Maria Cernea, Unităţi frazeologice în limba română, Editura Kreativ, Târgu-Mureş, 2009
 Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2011
 Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997
Bibliografie minimală
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Curs opţional germană (Frazeologie contrastivă) corespund exigenţelor programelor de
studii similare din principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.),
precum şi din străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a
studenţilor suceveni, în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

cunoaşterea, interpretarea corectă şi aplicarea
colocviu
50%
sintetică a conţinuturilor teoretice
participarea activă la ore, atât în sensul
verificare pe parcurs
50%
rezolvării exerciţiilor de traducere şi de
Laborator
interpretare propuse, cât şi în sensul completării
acestora cu exemple inedite din limbile
cunoscute şi sau studiate de studenţi
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea problemelor de bază ale domeniului „discursului repetat”;
 dobândirea capacităţilor necesare pentru a identifica, interpreta şi traduce frazeologismele uzuale ale limbii germane.
Curs

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba germană contemporană
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Anul de studiu al II-lea
Semestrul
Tipul de evaluare
4
Examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
14
10
7
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 cursul de limba germană contemporană din anul I şi din anul al II-lea, semestrul I
Competenţe
 cursul de limba germană contemporană din anul I şi din anul al II-lea, semestrul I
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 nu
Desfăşurare
Seminar
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- cunoaşterea conceptelor de „numeral”, „adverb”, „prepoziţie”, „conjuncţie”, „interjecţie” şi „particulă”
cu aplicaţie la limba germană şi corelarea lor cu alte părţi de vorbire;
Competenţe
- deprinderea şi acumularea de cunoştinţe de bază şi detaliate despre numeralele, adverbele,
profesionale
prepoziţiile, conjuncţiile, interjecţiile şi particulele germane.
 Explicare şi interpretare:
- realizarea de conexiuni ştiinţifice între teorie şi practică;
6.
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Competenţe
transversale

- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor dobândite;
- descrierea structurilor coordonate şi subordonate şi a fenomenelor lingvistice conexe specifice limbii
germane;
- capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite şi de a rezolva exerciţiile propuse;
- abilitatea de a corela şi de a compara informaţiile primite la acest curs cu informaţiile primite la
cursurile similare de limbă română, engleză sau franceză.
- utilizarea componentelor domeniului limbii în deplină concordanţă cu etica profesiei vizate;
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 determinarea şi descrierea etapelor de evoluţie a aspectelor esenţiale ale limbii
germane, precum şi a transformărilor produse în descrierea conceptelor,
perspectivelor şi a metodelor specifice gramaticii moderne
Obiectivul specific al disciplinei
 stabilirea conceptelor de bază ale lexicologiei şi morfologiei limbii germane,
precum şi a particularităţilor numeralelor, adverbelor, prepoziţiilor, ale
conjuncţiilor coordonatoare şi subordonatoare, ale interjecţiilor şi ale celorlalte
particule germane
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
expunere sistematică, prezentare orală
 Curs introductiv: definiţii şi termeni de specialitate
conversaţie,
2
 Numeralul cardinal şi ordinal
problematizare
2
 Numeralul distributiv, fracţionar, colectiv, multiplicativ,
clasificativ şi repetitiv
2
 Adverbul: formare şi clase semantice
2
 Adverbul: comparaţia şi locuţiunile adverbiale
2
 Prepoziţia: formarea, poziţia şi recţiunea
2
 Prepoziţia: semantica prepoziţiilor
2
 Prepoziţia: locuţiunile prepoziţionale
2
 Conjuncţiile coordonatoare
2
 Conjuncţiile subordonatoare: clasificare semantică
2
 Locuţiunile conjuncţionale subordonatoare
2
 Interjecţia
2
 Alte particule: Modalpartikel, Rangierpartikel,
Gradpartikel, Kopulapartikel
2
 Alte particule: Satzäquivalente şi Abtönungspartikel
Bibliografie
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt Verlag, Berlin München Wien Zürich New York, 2002
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
 Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Walter de Gruyter
GmbH&Co. KG, Berlin 2012
Bibliografie minimală
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
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Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
conversaţie,
lucru individual şi pe
 Numeralul
problematizare,
grupe
2
 Adverbul
exerciţii
2
 Prepoziţiile cu acuzativul şi / sau cu dativul
2
 Prepoziţiile cu acuzativul, prepoziţiile cu dativul şi
prepoziţiile cu genitivul
2
 Conjuncţiile coordonatoare
2
 Conjuncţiile subordonatoare
2
 Interjecţia şi celelalte particule
Bibliografie
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Hrsg.), Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache, Langenscheidt Verlag, Berlin München Wien Zürich New York, 2002
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
 Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Walter de Gruyter
GmbH&Co. KG, Berlin 2012
Bibliografie minimală
 Christine Römer, Morphologie der deutschen Sprache, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2006
 Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Verlag
Enzyklopädie, Leipzig 1999
 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch,
München, 1991
 Hilke Elsen, Grundzüge der Morphologie des Deutschen, Walter de Gruyter GmbH&Co. KG, Berlin, New
York, 2011
 Ioana Rostoş, Einführung in die Lexikologie und Morfologie der deutschen Sprache [suport de curs]
 Ludwig M. Eichinger, Deutsche Wortbildung: Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Limba germană contemporană corespund exigenţelor programelor de studii similare din
principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.), precum şi din
străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor suceveni,
în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

cunoaşterea, interpretarea corectă şi aplicarea
examen scris
50%
sintetică a conţinuturilor teoretice
participarea activă la seminarii, atât în sensul
verificare pe parcurs
50%
rezolvării în scris şi sau oral a diverselor
Seminar
exerciţii de traducere, de completare sau de
reformulare propuse, cât şi în sensul completării
acestora cu exemple contextuale inedite
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea problemelor de bază ale lexicologiei şi ale morfologiei numeralelor, adverbelor, prepoziţiilor, ale
conjuncţiilor coordonatoare şi subordonatoare, ale interjecţiilor şi ale celorlalte particule germane;
 însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii lingvistice cu privire la respectivele părţi de vorbire.
Curs
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Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Stiințe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Filologie

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Istoria Literaturii Germane

Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul
disciplinei

II

Lect. univ. dr Raluca Dimian
Lect. univ.dr. Raluca Dimian
Semestrul
4
Tipul de evaluare

Examen scris si oral,
portofoliu
DS

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DO

Proiect
Proiect

ore
10
10
10
3

30
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane, Anul I, sem. 1, 2
Competenţe
 Capacitatea de analiză și interpretare a textelor literare în funcție de contextul socio-cultural și
istoric, capacitatea de a selecta și sintetiza informațiile din domeniul istoriei literaturii germane,
exprimarea cursivă în limba germană, atît în oral, cît și în scris.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Laptop, videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Facilități multiplicare materiale tipărite, laptop, videoproiector.
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
1. 1. Cognitive
a. Cunoaştere şi înţelegere:
Competenţe
- definirea şi caracterizarea generală a curentelor literare de avant-gardă din perioada de trecere de la
profesionale
secolul al XIX-lea la secolel al XX-lea;
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul istoriei și criticii literare;
6.
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Competenţe
transversale

- cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epocile studiate;
- înţelegerea rolului lexicoanelor în studiul unei literaturi străine.
b. Explicare şi interpretare
- relaţionarea studiilor de literatură cu cele de limbă, istorie şi filozofie;
- explicarea şi interpretarea proceselor care ţin de evoluţia literaturii şi de transformările survenite în
viaţa culturală a Germaniei în secolele al XVIII-lea si al XIX-lea;
- interpretarea din perspectivă proprie a operelor literare Biedermeyer, realiste și naturaliste;
- contextualizarea adecvată a operelor literare Biedermeyer, realiste si naturaliste;
2. Tehnice/profesionale
- analiza contextelor socio-culturale pornind de la textele literare;
- descrierea proceselor si fenomenelor culturale specifice epocilor studiate;
- interpretarea personală a operelor literare;
- capacitatea de analiză și sinteză aplicată textelor literare.
- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;
- capacitatea de a avea un comportament etic;
- capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
-prezentarea şi descrierea etapelor evoluţiei literaturii germane;
disciplinei
-prezentarea şi descrierea demersurilor şi strategiilor de abordare a studiului literaturii;
-conturarea unui orizont cultural privind evoluţia scrierilor de limbă germană în perioada de
formare etnică.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Săptămîna 1: Discuţii introductive, bibliografie;
2
exemplificarea,
Săptămîna 2: Neoromantismul: Curs introductiv;
2
analiza, sinteza,
problematizarea,
Săptămîna 3,4: Neoromantismul: Reprezentanţi;
2
metoda inductivă
Săptămîna 5: Neoclasicismul: curs introductiv;
2
(generalizarea),
Săptămîna 6: Neoclasicismul: Reprezentanţi;
2
metoda
deductivă
Săptămîna 7: Simbolismul: Curs introductiv;
2
(particularizarea);
Săptămîna 8: Simbolismul: Context, caracteristici
2
exerciţiul.
(continuare);
Săptămîna 9: Simbolismul: Reprezentanţi;
2
Săptămîna 10: Expresionismul: Curs introductiv;
2
Săptămîna 11: Expresionismul: Reprezentanţi;
2
Săptămîna 12: Expresionismul: Reprezentanţi;
2
Săptămîna 13: Lucru pe text: Expresionism;
2
Săptămîna 14: Sinteză, concluzii, discuţii finale.
2
Bibliografie
Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. von Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert,
Wolfgang Emmerich, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1984;
2. Fritz Martini: Istoria literaturii germane, Editura Univers, Bucureşti, 1972
3. Hertha Perez, Hilde Marianne Paulini: Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur, Tipografia Universităţii
Al. I. Cuza Iaşi, 1973;
4. Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000;
5. Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2003;
6. Walter Fähnders: Naturalisten, Sozialisten, Anarchisten. Dispositionen der literarischen Intelligenz im ausgehenden
19. Jahrhundert. In: Intellektuelle und Sozialdemokratie. Hrsg. Ulrich von Aleman, Gertrude Cepl-Kaufmann, Hans
Hecker, Bernd Witte. Opladen 2000;
7. Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne-Naturalismus und Jahrhundertwende 1900, Mirton,
Temeswar, 2008;
8. Thomas Anz: Literatur des Expressionismus. Stuttgart: Sammlung Metzler, 2002;
9. Reinhard Weisbach: Wir und der Expressionismus, Berlin, 1973;
10. Hans Steffen: Der deutsche Expressionismus. Formen und Gestalten, Göttingen, 1973;
11. Kal-Heinz Morschek: Der Expressionismus: Stil und Umsetzung, 2005;
12. Silvio Vietta: Expressionismus, Fink, 1994;
13. Frank Krause: Expressionismus, Fink, 2008
14. Norma Broude (Hg.): Impressionismus - Eine internationale Kunstbewegung 1860-1920. DUMONT, Köln 2005
15. Jacques Le Rider - L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement 1848-1890, Albin Michel,
Paris, 2008.
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16. Walter Koschmal: Vom Realismus bis Symbolismus, Rodopi, 1984. 17. Radmilla Freund: Rilke und der
Symbolismus, Nordensedt, 2003;
18. Hermann Bahr: Expressionismus, Delphin, 1920
19. Magdalena Moeller: Expressionismus. Die grosse Künstlerbewegung der Moderne, Dumont, 2005.
20. Andreas Wöhrmann: Das Programm der Neuklassik, Lang, 1979.
Bibliografie minimală
- Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992,
Entsprechende Kapiteln. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
- Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2000. Das
Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
- Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu
finden.
- Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne: Naturalismus und Jahrhundertwende 1900. Mirton Verlag
Temeswar, 2008. Das Kapitel „Der literarische Naturalismus“, S. 14-91. Das Buch ist in der Universitätsbibliothek zu
finden.
- Naturalisten, Sozialisten, Anarchisten. Dispositionen der literarischen Intelligenz im ausgehenden 19. Jahrhundert.
In: Intellektuelle und Sozialdemokratie. Hrsg. Ulrich von Aleman, Gertrude Cepl-Kaufmann, Hans Hecker, Bernd
Witte. Opladen 2000. Das Buch befindet sich in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls.
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
-Săptămâna 2: Discuţii introductive;
-Săptămâna 4: Neuromantik : H. Hesse: Knulp
-Săptămâna 6: Gerhard Hauptmann : Und Pippa tantzt;
-Săptămâna 8: Paul Ernst : Der Schatz im Morgenbrotsaal;
-Săptămâna 10: Georg Trakl: Groddek;

Nr. ore
2
2
2
2
2

-Săptămâna 12: R.M.Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge;
Săptămâna 14: Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl

2
2

Metode de predare
prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură
literară, definirea
noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie

Hugo Aust: Literatur des Realismus. Stuttgart 2000;

Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel 2003;

Roxana Nubert: Einführung in die literarische Moderne-Naturalismus und Jahrhundertwende 1900, Mirton,
Temeswar, 2008;

Kal-Heinz Morschek: Der Expressionismus: Stil und Umsetzung, 2005;

Norma Broude (Hg.): Impressionismus - Eine internationale Kunstbewegung 1860-1920. DUMONT, Köln
2005
 Jacques Le Rider - L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement 1848-1890, Albin
Michel, Paris, 2008.

Magdalena Moeller: Expressionismus. Die grosse Künstlerbewegung der Moderne, Dumont, 2005.
 Andreas Wöhrmann: Das Programm der Neuklassik, Lang, 1979.
Bibliografie minimală
-H. Hesse: Peter Camenzind
- Gerhard Hauptmann : Und Pippa tantzt;
-Paul Ernst : Der Schatz im Morgenbrotsaal;
-Georg Trakl: Groddek;
- R.M.Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge;
- Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl.
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.
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10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

-utilizarea corectă a termenilor de specialitate în Evaluare finală prin test scris 50%
procesul de analiză și interpretare a textelor
și oral
Curs
literare;
-explicarea literaturii in acord cu biografia
scriitorilor si cu timpul istoric;
- interpretarea corectă a textelor literare prin
Evaluare pe parcurs: scrisă și 50%
raportare la curentele literare cărora se subscriu; orală, în cadrul dezbaterilor
- corelarea personală a informațiilor de natură
de grup la seminar
Seminar
istorică, biografică și artistică în articularea unei
scheme coerente de interpretare a textelor
literare.
Standard minim de performanţă
 Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privind evoluția literaturii germane din a doua jumatate a secolului al
XIX-lea si din prima jumatate a secolului al XX-lea;
 Standarde minime pentru nota 10:
- cunoştinţe certe şi profund argumentate privind contextele socio-culturale studiate;
- analiza corectă din punct de vedere istoric şi ştiinţific a textelor literare specifice perioadelor studiate;
- formularea unor interpretări personale, profunde şi coerente din punct de vedere ştiinţific privind fenomenele
cultural-istorice puse in discuţie;
- parcurgerea bibliografiei.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
COG 12 Traduceri
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector dr. Andrea Bargan
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Test scris
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învățământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
15
8
20
2
2

45
75
3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba germană contemporană 1
Competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Seminar

aplicații
Competențe specifice acumulate

Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale limbii germane, însuşirea
şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu

Însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu
Competențe
profesionale

Aplicarea conceptelor de bază şi a metodelor lingvistice moderne.

Abordarea critică a ideilor și orientărilor teoretice în studiul lingvistic.

Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare utilizând metode și principii moderne
Competențe

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională

Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
6.
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Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituționale de dezvoltare personală și profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniu.
Formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea proceselor care au loc in timpul
producerii actului traducerii, definit ca transformare a unui text in LS in text in LT.
Familiarizarea studentului cu diferitele tipuri de text, cu formulele folosite în
funcţie de respectivul tip şi cu diferitele registre ale limbii germane
Obiective specifice
Diferenţierea si aplicarea metodelor si tehnicilor utile in diversele etape ale
traducerii si de a-si dezvolta cunoştinţele şi abilităţile practice de traducător si
interpret.
Transpunerea corectă din LS in LT a termenilor si sintagmelor aparţinând
diverselor registre ale limbii si de a face diferenţa între traducătorul literar si cel
tehnic, ca si între traducător si interpret;
Dobândirea acurateţei de a recepta sensurile mesajelor din LS si de a le transpune
corespunzător in LT;
Dobândirea capacităţii de a analiza corect factorii contextuali implicaţi în
comunicare;
8. Conținuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observații
Modelle der Analyse von Christiane Nord (1988)
2
Die Skopostheorie von Vermeer (1978)
2
expunere, explicație,
aplicare
Fachsprache, Übersetzen und Kultur
2
.Voraussetzungen für die translatorische Kompetenz
4
Fachkompetenz. Textkompetenz. Fachkenntnisse.
Kulturkenntnisse.
Interkulturrelle Kommunikation.
2
Kulturkompetenz des Translators
Lexikalische Problemfelder.
2
Wörterbücher und andere Hilfsmittel in der Übersetzung
Bibliografie
 Beaugrande de. R.A./Dressler/W.U (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Narr
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.

Koller, W. 1992. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1993. Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen
 Reiß, K. 1983. Texttypen und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen.
 Snell-Hornby, M. 1994. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen.
Bibliografie minimală
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen
 Suport curs printat
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
Wörterbücher und andere Hilfsmittel
- Thesaurus
- Sachlexika/Enzyklopädien
Paralelltexte
Internet
Textinterne und textexterne Faktoren in der Übersetzung

Nr. ore
2

Metode de predare

Observații
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Interkulturelle Aspekte der Fachkommunication
4
Aspecte interculturale ale comunicarii de specialitate
Äquivalenz/ interlinguale Beziehungen in der Übersetzung
2
Identificarea echivalentelor / relatiile interlinguale.
Kulturspezifika in der Übersetzung.
2
Identificarea marcilor culturale in traducere.
Übersetzung von literarischen Texten
4
Traducerea textelor literare: proză (extrase din romane) şi
poezii (Lucian Blaga Poemele Luminii/Gedichte des Lichts)
Bibliografie
 Beaugrande de. R.A./Dressler/W.U (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Narr
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.

Koller, W. 1992. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1993. Einführung in das funktionale Übersetzen. Tübingen
 Reiß, K. 1983. Texttypen und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen.
 Snell-Hornby, M. 1994. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen.
Bibliografie minimală
 Eco, Umberto.2003: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von
Burkhard Kroeber, Carl Hansel Vlg.
 Bargan. A (2007): Konzepte der Textlinguistik, Iasi: Demiurg
 Nida, Eugene, A 2004.: Traducerea sensurilor, Iasi, Editura Institutul European
 Nord, Ch. 1988. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg.
 Reiß, K. und Vermeer, H.J. 1984. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen
 Suport curs printat
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea
test scris
sintetică a conținuturilor teoretice
Participare activă la seminarii, capacitate de
Evaluare parţială scrisă
interpretare , analiză si traducere
Seminar
Rezolvarea temelor scrise solicitate a fi
efectuate individual
Standard minim de performanță
 însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
 capacitatea traducerii unui text din limba germana in limba română
 corectitudinea lexico-gramaticala
 claritatea si coerenta exprimarii in traducere
Curs

Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%
50%

Semnătura titularului de aplicație

Semnătura directorului de departament

Programa analitică / Fișa disciplinei
30.09.2016

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” SUCEAVA

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii / calificarea

 Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Germană
 Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs opţional germană (Frazeologie contrastivă 2)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Ioana ROSTOŞ
Anul de studiu al II-lea
Semestrul
Tipul de evaluare
4
Colocviu
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 14 Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
10
10
11
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 cursurile de limba germană, engleză, franceză, respectiv română contemporană din anul I,
semestrul I şi al II-lea şi din anul al II-lea, semestrul al II-lea
Competenţe
 asigurate de cursurile de limba germană, engleză, franceză, respectiv română contemporană din
anul I, semestrul I şi al II-lea şi din anul al II-lea, semestrul al II-lea
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 nu
Desfăşurare
Laborator
 nu
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaştere şi înţelegere:
- utilizarea corectă, în scris şi în vorbire, a structurilor frazeologice specifice limbii germane;
Competenţe
- însuşirea unor frazeologisme specifice diverselor domenii de activitate;
profesionale
- însuşirea şi exersarea unui vocabular variat, cuprinzând elemente frazeologice traductibile sau
intraductibile în limba română sau în alte limbi.
 Explicare şi interpretare:
6.

-
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Competenţe
transversale

- analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea cunoştinţelor multilingve dobândite;
- capacitatea de a transpune în practică (scris şi conversaţie) informaţiile dobândite şi de a rezolva
exerciţiile de traducere propuse.
- dobândirea capacităţilor necesare pentru a identifica, interpreta şi traduce frazeologismele uzuale
ale limbii germane;
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice profesiei;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
- conştientizarea motivaţiilor intrinseci şi extrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 demonstrarea importanţei contactelor interlingvistice între cele două limbi
germanice (germana şi engleza) şi cele două limbi romanice (româna şi
franceza) cunoscute şi sau studiate de studenţi
Obiectivul specific al disciplinei
 delimitarea şi analizarea structurilor fixe din limba germană, prin contrast şi
prin comparaţie cu structurile fixe din celelalte limbi studiate de studenţi
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
expunere sistematică, prezentare orală
 Contribuţii cu privire la analiza discursului repetat.
conversaţie,
Exemplificări în limbile germană, engleză, franceză,
problematizare
română
2
 Traductibilitatea sau nontraductibilitatea discursului
repetat pe serii de câte două limbi: germană – română
2
 Discursul repetat. Probleme de traducere a operelor
literare germane în limba română
2
 Traductibilitatea sau nontraductibilitatea discursului
repetat pe serii de câte două limbi: germană – engleză
2
 Traductibilitatea sau nontraductibilitatea discursului
repetat pe serii de câte două limbi: germană – franceză
2
 Forme de manifestare a discursului repetat în textul
jurnalistic. Exemplificări în limbile germană, engleză,
franceză, română
2
 Comunicarea interculturală din perspectiva discursului
repetat. Concluzii şi perspective
Bibliografie
 Alexandru Roman, Dicţionar frazeologic german-român, Editura Teora, Bucureşti, 1997
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Institutul European, Iaşi, 2013
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Elena Sodolescu-Silvestru, Expresii frazeologice româneşti din perspectivă comparată, Fundaţia România de
mâine, Bucureşti, 2002
 Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Phraseologie, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2009
 Gertrud Gréciano (Hrsg.), Micro- et macrolexèmes et leur figement discursif. Études de Linguistique
Comparée Français/Allemand, Peeters Verlag, Leuven, 2000
 Gina Măciucă, Aspecte contrastive de semantică, stilistică şi sintaxă a verbului în limbile engleză, germană şi
română, Editura Universităţii din Suceava, 2002
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
 Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004
 Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal R. Norrick, Phraseologie/Phraseology. Ein
internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung (Band 1-2), Walter de Gruyter GmbH&Co. KG,
Berlin, New York, 2007
 Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Schmidt Verlag, Berlin, 2003
 Liviu Groza, Probleme de frazeologie: studii, articole, note, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011
 Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (Band 1-5), Herder Verlag, Freiburg Basel Wien,
1994
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 Maria Cernea, Unităţi frazeologice în limba română, Editura Kreativ, Târgu-Mureş, 2009
 Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2011
 Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997
Bibliografie minimală
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
conversaţie,
lucru individual şi pe
 Traducerea frazeologismelor. Dificultăţi şi soluţii
problematizare,
grupe
4
 Proverbe şi zicători (I). Corespondenţe şi diferenţe între
exerciţii
limbile germană, română, engleză şi franceză
4
 Proverbe şi zicători (II). Corespondenţe şi diferenţe între
limbile germană, română, engleză şi franceză
 Jocuri de cuvinte. Corespondenţe şi diferenţe între limbile 4
germană, română, engleză şi franceză
4
 Eufemisme şi contaminări. Corespondenţe şi diferenţe
între limbile germană, română, engleză şi franceză
4
 Rolul traducătorilor în comunicarea interculturală (I).
Studii de caz
4
 Rolul traducătorilor în comunicarea interculturală (II).
Studii de caz
2
nu
nu
 Evaluare (colocviu)
Bibliografie
 Alexandru Roman, Dicţionar frazeologic german-român, Editura Teora, Bucureşti, 1997
 Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
 Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
 Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
 Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Institutul European, Iaşi, 2013
 Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
 Elena Sodolescu-Silvestru, Expresii frazeologice româneşti din perspectivă comparată, Fundaţia România de
mâine, Bucureşti, 2002
 Elke Donalies, Basiswissen Deutsche Phraseologie, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2009
 Gertrud Gréciano (Hrsg.), Micro- et macrolexèmes et leur figement discursif. Études de Linguistique
Comparée Français/Allemand, Peeters Verlag, Leuven, 2000
 Gina Măciucă, Aspecte contrastive de semantică, stilistică şi sintaxă a verbului în limbile engleză, germană şi
română, Editura Universităţii din Suceava, 2002
 Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009
 Hans Jürgen Heringer, Interkulturelle Kommunikation, A. Francke Verlag, Tübingen u. Basel, 2004
 Harald Burger, Dmitrij Dobrovol’skij, Peter Kühn, Neal R. Norrick, Phraseologie/Phraseology. Ein
internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung (Band 1-2), Walter de Gruyter GmbH&Co. KG,
Berlin, New York, 2007
 Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Schmidt Verlag, Berlin, 2003
 Liviu Groza, Probleme de frazeologie: studii, articole, note, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011
 Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten (Band 1-5), Herder Verlag, Freiburg Basel Wien,
1994
 Maria Cernea, Unităţi frazeologice în limba română, Editura Kreativ, Târgu-Mureş, 2009
 Stelian Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2011
 Wolfgang Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1997
Bibliografie minimală
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Casia Zaharia, Expresiile idiomatice în procesul comunicării. Abordare contrastivă pe terenul limbilor română
şi germană, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004
Christine Palm, Phraseologie. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1995
Constanţa Avădanei, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2000
Doris Sava, Phraseolexeme aus kontrastiver Perspektive Deutsch-Rumänisch, Techno Media, Sibiu, 2008
Gina Măciucă, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română. Echivalarea componenţială
intrasistemică a sintagmelor şi locuţiunilor verbale funcţionale în limbile germană, engleză, română, Editura
Junimea, Iaşi, 2009

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei Curs opţional germană (Frazeologie contrastivă) corespund exigenţelor programelor de
studii similare din principalele centre universitare din ţară (Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov etc.),
precum şi din străinătate, contribuind astfel la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a
studenţilor suceveni, în concordanţă cu normele şi cerinţele europene.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

cunoaşterea, interpretarea corectă şi aplicarea
colocviu
50%
sintetică a conţinuturilor teoretice
participarea activă la ore, atât în sensul
verificare pe parcurs
50%
rezolvării exerciţiilor de traducere şi de
Laborator
interpretare propuse, cât şi în sensul completării
acestora cu exemple inedite din limbile
cunoscute şi sau studiate de studenţi
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea problemelor de bază ale domeniului „discursului repetat”;
 dobândirea capacităţilor necesare pentru a identifica, interpreta şi traduce frazeologismele uzuale ale limbii germane.
Curs

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba germană contemporană
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector dr. Andrea Bargan
Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învățământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
12
22
2
2

56
100
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba germană contemporană 1, 2
Competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Seminar

aplicații
Competențe specifice acumulate

Definirea și descrierea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale limbii germane,
descrierea transformărilor produse în descrierea conceptelor, perspectivelor și metodelor
utilizate în teoria lingvistică modernă
Competențe
profesionale

Definirea şi aplicarea conceptelor de bază şi a metodelor lingvistice moderne.

Abordarea critică a ideilor și orientărilor teoretice în studiul lingvistic.

Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare utilizând metode și principii moderne
Competențe

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională

Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
6.
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Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituționale de dezvoltare personală și profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Se porneşte de la propoziţia simpla cu toate părţile ei componente. Se va face
întotdeauna referire la diferenţele care apar în terminologie (ex. Objekt). Se va avea
totdeauna in vedere limba materna, cu referiri însă si la limbile studiate de studenţi,
îndeosebi in cazul transferului. Un accent deosebit va fi pus pe particularităţi ale
unei familii de limbi sau ale limbii germane in particular. (ex. numele predicativ):

locul fiecărei părţi de propoziţie

apoziţia si regulile de scriere.

atributul în limba germana.

exersarea folosirii Konjunktiv I si II in propoziţia simpla si vorbirea
indirecta, importanţa conotaţiei
Obiective specifice
 stabilirea conceptelor de bază şi a terminologiei
 stabilirea diferenţelor terminologice

topica specifica a tipurilor de propoziţie in limba germana ( locul
predicatului)

importanta cunoaşterii topicii limbii germane pentru un traducător
 analiza sintactică după diferitele modele propuse de teoriile abordate
8. Conținuturi
Curs
Die Syntax. Definition und Aufgaben der Syntax .
Die Satzglieder und die Satzgliedteile

Nr. ore
2

Metode de predare
expunere, explicație,
discuție

Observații

Das Prädikat. Prädikativum. -Subjektsprädikativum
4
- Objektsprädikativum
Das Subjekt - Doppeltes Subjekt. Es als Korrelat.
4
- Grammatisches und logisches Subjekt.
- Subjektslose Sätze
Objekte
- Einteilung – Akkusativobjekt
4
- Dativobjekt
- Genitivobjekt
- Präpositionalobjekt
- Adverbialbestimmungen (2ore)
2
- Einteilung
Die Satzgliedteile 8 ore
8
Das Attribut (4ore)
- Zum Wort Attribut
- Zur Stellung der Attribute im Deutschen
- Die verschiedenen Wortarten als Attribut:
- Adjektiv
- Partizip
- Zahlwort
- Pronomina
- Artikel
- Infinitiv
- Substantiv
Die Apposition
4
-Einteilung nach verschiedenen Kriterien :
semantischen,
syntaktischen,
morphologischen
-Die engere und die lockere Apposition
-Apposition bei substantivischen Pronomina
-Neuere Auffassungen bezugs der Apposition
Bibliografie
- Altmann, H/Hahnemann.S (2010): Prufungswissen Syntax, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht
- Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom

Programa analitică / Fișa disciplinei
-

Dürscheid, Christa (2000): Syntax. Grundlagen und Theorien. Wiesbaden
Dreyer.H/Schmitt.R (2007): Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Hueber
Pittner, Karin und Berman, Judith (2004): Deutsche Syntax: ein Arbeitsbuch, Narr Studienbücher, Tubingen.
Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik für den Ausländer. 4. Aufl. Leipzig
Helbig, Gerhard/Buscha Joachim (1980): Deutsche Grammatik, Leipzig
Dudengrammatiken
Poruciuc, Anneliese (2005): Eine Einführung in die Syntax (bearbeitet für Studenten), Casa Editorială
„Demiurg”, Iasi
Bibliografie minimală
Altmann, H/Hahnemann.S (2010): Prufungswissen Syntax, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht
Dreyer.H/Schmitt.R (2007): Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Hueber
Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik für den Ausländer. 4. Aufl. Leipzig
Poruciuc, Anneliese (2005): Eine Einführung in die Syntax (bearbeitet für Studenten), Casa Editorială „Demiurg”, Iasi
Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observații
2
investigație
 Finden Sie die Satzglieder im Text!
științifica,
2
 Uebungen zum Praedikat und Praedikativum.
descoperire dirijată,
2
 Analyse der Subjekte. Beispiele von subjektlosen Satzen.
problematizare
2
 Analyse der Objekte in verschiedenen Texten nach ihrer
Einteilung
2
 . Der Unterschied zwischen Adverbialbestimmung und
Präpositionalobjekt. Uebungen.
2
 Uebungen zum Attribut und seiner Stellung im
Deutschen.
2
 Die Apposition. Die engere und lockere Apposition und
ihre Merkmale im Text.
Bibliografie
- Altmann, H/Hahnemann.S (2010): Prufungswissen Syntax, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht
- Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom
- Dürscheid, Christa (2000): Syntax. Grundlagen und Theorien. Wiesbaden
- Dreyer.H/Schmitt.R (2007): Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Hueber
- Pittner, Karin und Berman, Judith (2004): Deutsche Syntax: ein Arbeitsbuch, Narr Studienbücher, Tubingen.
- Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik für den Ausländer. 4. Aufl. Leipzig
- Helbig, Gerhard/Buscha Joachim (1980): Deutsche Grammatik, Leipzig
- Dudengrammatiken
- Poruciuc, Anneliese (2005): Eine Einführung in die Syntax (bearbeitet für Studenten), Casa Editorială
„Demiurg”, Iasi
Bibliografie minimală
Altmann, H/Hahnemann.S (2010): Prufungswissen Syntax, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht
Dreyer.H/Schmitt.R (2007): Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Hueber
Helbig,G./Buscha,J. (1984), Deutsche Grammatik für den Ausländer. 4. Aufl. Leipzig
Poruciuc, Anneliese (2005): Eine Einführung in die Syntax (bearbeitet für Studenten), Casa Editorială „Demiurg”, Iasi
Balaş, Orlando/Balaş, Cristel (2006): Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Polirom
Suport seminar printat
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Cunoașterea, interpretarea adecvată și aplicarea
sintetică a conținuturilor teoretice
Participare activă la seminarii, capacitate de
Seminar
interpretare și de analiză
Standard minim de performanță
Curs

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

test scris

60%

oral

40%

Programa analitică / Fișa disciplinei
 însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
 cunoașterea problemelor de bază din domeniu
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicație

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germanăLimba şi
literatura franceză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura romană – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Istoria Literaturii Germane

Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr Raluca Dimian

Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Raluca Dimian
Anul de studiu
III
Semestrul
5
Tipul de evaluare
Examen
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
30
21
30
2
-

81
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane: Umanism și Reformă, Iluminism, Sturm und Drang, Romantism,
Clasicism, Ralism și Naturalism
Competenţe
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul istoriei si criticii literare;
 cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epoca modernă;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Videoproiector, laptop, facilități de multiplicare a materialelor de curs pentru
aplicaţii
studenți.
Competenţe specifice acumulate
 1. 1. Cognitive
 a. Cunoaştere şi înţelegere:
Competenţe
 - definirea termenului de modernism şi caracterizarea generală a epocii moderne;
profesional
 - cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epocile modernă și postmodernă;
e
 b. Explicare şi interpretare
 - relaţionarea studiilor de literatură cu cele de limbă, istorie şi filozofie;
6.
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Competenţe
transversale











- explicarea şi interpretarea proceselor care ţin de evoluţia literaturii şi de transformările
survenite în viaţa culturală a Germaniei în prima jumătate a secolului al XX-lea;
- interpretarea din perspectivă proprie a operelor literare moderne;
- demonstrarea, organizarea şi planificarea: contextualizarea adecvată a operelor literare
moderne.
2. Tehnice/profesionale
- analiza contextelor socio-culturale pornind de la textele literare;
- descrierea proceselor si fenomenelor culturale specifice epocilor studiate;
- interpretarea personală a operelor literare;
Utilizarea componentelor domeniului limbii şi literaturii în deplină concordanţă cu etica
profesională.
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Prezentarea şi descrierea demersurilor şi strategiilor de abordare a
studiului literaturii moderne;
 familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative ale scriitorilor de
limbă germană din perioada corespunzătoare primei jumătăţi a secolului
al XX-lea;
 familiarizarea studentilor cu operele reprezentative ale literaturii
germane de dupa 1945.
Obiective speficice
 Familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative de limbă germană
din prima și din a doua jumătate a secolului al XX-lea;
 Familiarizarea studenţilor cu trăsăturile literaturii moderne și
postmoderne de limbă germană;
 introducerea şi explicarea terminologiei aferente criticii literare
germaniste moderne;
 relaţionarea literaturii germane moderne cu celelalte ştiinţe;
 familiarizarea studenţilor cu tipurile de lexicoane şi încurajarea folosirii
acestora în studiul literaturii;
 dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi sinteză aplicate textelor
literare moderne și postmoderne de limbă germană.
8.
Curs










Conţinuturi
săptămâna 1: Discuţii introductive, bibliografie
săptămâna 2 : Noţiuni de istorie a literaturii
germane privind „Republica de la
Weimar”;conştientizarea schimbării statutului
autorului prin comercializarea literaturii; primele
manifeste literare împotriva „industrializării”
literaturii;
săptămâna 3: Literatura războiului: Erich Maria
Remarque - Im Westen nichts Neues;
săptămâna 4: Reacții împotriva “politizării”
literaturii: Corespondenţe ale „revoluţiei
conservative” reflectate in literatură: Conceptul de
„interioritate” la Franz Werfel, regăsit şi la Hesse
(Der Weg nach innen, 1931) şi ideea de „restaurare
creatoare” la Hofmannsthal (Der Schwierige,
1921), Rilke (Duineser Elegien, 1923) si George
(Das neue Reich, 1928);
săptămâna 5: Literatura în concurenţă cu
mijloacele mass-media: Bertholt Brecht, Die
Dreigroschenoper, primele piese de teatru
radiofonic;
săptămâna 6: Evoluţia romanului social la Thomas

Nr. ore
2
2

2
2

2

2

Metode de predare
-prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii
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şi Heinrich Mann;









săptămâna 7: Criza existentială a identităţii
moderne, reflectată in romanele lui Robert Musil
(Der Mann ohne Eigenschaften);
săptămâna 8: Proza lui Franz Kafka;
săptămâna 9: Franz Kafka – continuare;
săptămâna 10: Romanul citadin la Hermann Hesse
(Der Steppenwolf);
săptămâna 11: Romanul citadin la Alfred Döblin;
săptămâna 12: Drama în viziunea lui Bertholt
Brecht;
săptămâna 13: Lirica lui Bertholt Brecht şi a Mariei
Lasker-Schüler;
săptămâna 14: Discutii finale, concluzii.

2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie
 Helmut Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert, Beck,
München, 2004;
 Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005;
 Hertha Perez, Hilde Marianne Paulini, Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur, Tipografia
Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 1973;
 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. VS, Verlag der Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2006;
 Gegenwart als kulturelles Erbe - Ein Beitrag der Germanistik zur -Kulturwissenschaft deutschsprachiger
Länder, hrsg. von Bernd Thun, iudicium Verlag, München, 1985;
 H. Johannes Wallmann: INTEGRALE MODERNE - Vision und Philosophie der Zukunft. Pfau-Verlag,
Saarbrücken 2006;
 Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004;
 Peter Zima – Moderne-Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, Literatur, Francke, Tübingen, 2001;
 Hans-Joachim Busch: Subjektivität in der spätmodernen Gesellschaft, Weilenswirt, 2001;Bibliografie minimală
Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992,
Kapitel über die anfängliche Moderne. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
 Zygmund Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005. Das Buch ist in der Germanistik- Bibliothek des Lehrstuhls zu bekommen;
 Wolfgang Welsch: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne – Diskussion, Berlin, 1994. Das
Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
 Walter Biemel: Zeitigung und Romanstruktur. Philosophische Analysen zur Deutung des modernen Romans,
Freiburg, 1985. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden;

Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004. Das Buch befindet sich in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls.
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
 săptămâna 2: Discuţii introductive, bibliografie;
 săptămâna 4:Franz Kafka: Die Verwandlung, Der
Prozess;
 săptămâna 6: Hermann Hesse: Das
Glasperlenspiel;
 săptămâna 8: Thomas Mann: Der Tod in Venedig.
Der Zauberberg;
 săptămâna 10: Heinrich Mann: Der Untertan;
 săptămâna 12: Robert Musil: Der Mann ohne
Eigenschaften
 săptămâna 14: Ernst Jünger: Auf den
Marmorklippen

Bibliografie

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
Discuţii de grup,
abordări frontale,
descrierea faptelor de
cultură, definirea
noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii
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Helmut Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert, Beck,
München, 2004;
 Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005;
 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. VS, Verlag der Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2006;
 H. Johannes Wallmann: INTEGRALE MODERNE - Vision und Philosophie der Zukunft. Pfau-Verlag,
Saarbrücken 2006;
 Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004;
 Peter Zima – Moderne-Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, Literatur, Francke, Tübingen, 2001;
 Hans-Joachim Busch: Subjektivität in der spätmodernen Gesellschaft, Weilenswirt, 2001.
Bibliografie minimală
 Franz Kafka: Die Verwandlung, Der Prozess;
 Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel;
 Thomas Mann: Der Tod in Venedig, Der Zauberberg;

Heinrich Mann: Der Untertan;
 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften;
 Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen.
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

- Introducerea şi explicarea terminologiei
Examinare finală prin test
50%
aferente criticii literare moderne, relaţionarea
scris
literaturii cu celelalte ştiinţe;
Curs
- cunoașterea trăsăturilor literaturii de limbă
germană, moderne și postmoderne;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
-Familiarizarea studenţilor cu tipurile de
Evaluare pe parcurs: scrisă și 50%
lexicoane şi încurajarea folosirii acestora în
orală, în cadrul dezbaterilor
studiul literaturii;
de grup la seminar
-familiarizarea studenţilor cu operele
reprezentative de limbă germană din prima
Seminar
jumătate a secolului al XX-lea;
- familiarizarea studentilor cu operele
reprezentative ale literaturii germane de dupa
1945;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privind evoluţia literaturii în prima și în a doua jumătate a secolului
al XX-lea;
Standarde minime pentru nota 10:
 cunoştinţe certe şi profund argumentate privind contextul socio-cultural studiat;

analiza corectă din punct de vedere istoric şi şitiinţific a textelor literare specifice perioadelor studiate;

formularea unor interpretări personale, profunde şi coerente din punct de vedere ştiinţific privind fenomenele
cultural-istorice puse in discuţie;

parcurgerea bibliografiei.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Programa analitică / Fișa disciplinei
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Stiințe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și Literatură

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura romană – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Curs opțional: Goethe

Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Raluca Dimian

Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Raluca Dimian
Anul de studiu
3
Semestrul
I
Tipul de evaluare
E
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

DS
DA

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

ore
7
6
7
2
-

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane, semestrele 1,2,3
Competenţe
 Lectura celor mai reprezentative lucrări din opera de viață a scriitorului german, J. W. von Goethe;
 Asimilarea principalelor noțiuni teoretice privind critica genetică;
 Familiarizarea cu biografia scriitorului J. W. von Goethe și descoperirea elementelor contextului
socio-cultural coresspondent perioadei sale de activitate și existență.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Tablă interactivă, laptop, retroproiector, CD-uri, posibilitate de multiplicare
materiale pentru studenți.
Desfăşurare
Seminar
 Tablă interactivă, laptop, retroproiector, CD-uri, posibilitate de multiplicare
aplicaţii
materiale pentru studenți.
Competenţe specifice acumulate

Dezvoltarea spiritului critic și analitic, a capacității de corelare a informațiilor din domeniul
Competenţe
literaturii și al istoriei, capacitatea de a interpreta textele literare prin analogie cu biografia
profesionale
scriitorului și cu contextul socio-istoric corespondent .

Dezvoltarea și rafinarea talentului argumentativ, atît în scris, cît și în oral.
6.
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Competenţe
transversale





Asumarea unei etici de cercetare, alinierea la principiile criticii biografiste și genetice.
Îmbunătățirea comunicării și auto-comunicării, a puterii de pătrundere în planul gîndirii
critice și reflexive.
Activarea și stimularea spiritului de colaborare , încurajarea reacțiilor rapide la solicitările
cursului.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 Aprofundarea cunoștințelor în domeniul literaturii și vieții marelui scriitor german, J.W.
al disciplinei
von Goethe.
 Aprofundarea cunoștințelor despre perioada istorică contemporană marelui scriitor
german, J. W. von Goethe.
 Formarea și aprofundarea deprinderilor de interpretare, prin analiză și sinteză, a operelor
complete ale scriitorilor; identificarea constantelor tematice și filosofice ale operei lui
Goethe, prin raportare la diferitele stadii ale evoluției acestuia ca scriitor, reflectate de
operă;
 Identificarea etapelor procesului ficționalizării prin raportare simultană la materialul
biografic și cel literar, în cazul marelui scriitor german, J.W. von Goethe.
 Familiarizarea cu cele mai importante studii critice referitoare la opera marelui scriitor,
J.W.von Goethe.
 Însușirea și vehicularea corectă a terminologiei aferente direcției genetice și biografiste
a cercetării literare cu aplicație la opera marelui scriitor german, J. W. von Goethe.
 Deprinderea unor strategii de studiu și cercetare specifice direcției biografiste și
genetice.
 Dezvoltarea gîndirii științifice și critice, a capacităților de analiză și sinteză aplicate
operei scriitorului german, J.W.von Goethe.
 Dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă, folosirea unui limbaj critic
propriu, coerent și bine articulat.
8. Conţinuturi
Curs
 Discuții introductive, bibliografie
 Opera de tinerețe a lui Goethe: Goethe ca inițiator și
reprezentant al curentului Sturm und Drang: Opera și
viața în siteză
 J. W. von Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 J. W. von Goethe: Prometheus
 J. W. von Goethe: Goetz von Berlichingen
 J.W. von Goethe: Balladen

Nr. ore
2
4

2
2
2
2

Metode de predare
prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie
 Dieter Borchmeyer, Johann Wolfgang von Goethe, Verein für Literatur und Kunst, Duisburg, 2010;
 Elisabeth Draguhn, Distanz in Leben und Romanwerk Goethes. Zur Rettung einer Dichterexistenz, Peter Lang, 2011;
 Rüdiger Görner, Goethes geistige Morphologie. Studien und Versuche, Winter-Verlag, Heidelberg, 2012;
 Jens Loescher, Schreiben: Literarische und wissenschaftliche Innovation bei Lichtenberg, Jean Paul, Goethe, De
Gruyter, Berlin, 2014;
 Jonas Maatsch: Morphologie und Moderne: Goethes „anschauliches Denken” in den Geistes- und
Kulturwissenschaften seit 1800, Berlin, De Gruyter, 2014;
 Thomas Mann: Leiden und Größe der Meister, Fischer Verlag, Berlin, 1935;
Bibliografie minimală
 Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 Johann Wolfgang von Goethe: Prometheus
 Johann Wolfgang von Goethe: Goetz von Berlichingen
 Johann Wolfgang von Goethe: Balladen
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)

Nr. ore

Metode de predare

Observaţii

Programa analitică / Fișa disciplinei
Opera de maturitate a lui Goethe: Goethe ca reprezentant
al clasicismului german: Opera și viața în sinteză
J.W. von Goethe: Iphigenie auf Tauris
J.W. von Goethe: Tasso

4
5
5

Prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Bibliografie
 Dieter Borchmeyer, Johann Wolfgang von Goethe, Verein für Literatur und Kunst, Duisburg, 2010;
 Elisabeth Draguhn, Distanz in Leben und Romanwerk Goethes. Zur Rettung einer Dichterexistenz, Peter Lang,
2011;
 Olaf Breidbach, Goethes Naturverständnis, Fink, München, Paderborn, 2011;
 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Brockhaus Verlag,
Leipyig, 1948;
 Heinz Härtl, Die Wahlverwandtschaften, Wallstein-Verlag, Göttingen, 2013;
 Hermes Eberhard, Johann Wolfgang Goethe: Fausts erster und zweiter Teil, Klett Verlag, Stuttgart, 2005;
 Udo Müller, Johann Wolfgang von Goethes „Iphigenie auf Tauris”, Klett Verlag, Stuttgart, 2006.
Bibliografie minimală
 Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris
 Johann Wolfgang von Goethe: Tasso
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust (I+II)
 Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meister
 Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften
 Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit
 Johann Wolfgang von Goethe: Die Farbenlehre
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Prezența și participarea activă în cadrul
Evaluare pe parcurs
20%
discuțiilor de curs
Curs
Evaluare periodică prin examinare orală
20%
Teme pentru acasă
20%
Elaborarea unui eseu pe una din temele cursului Aplicație practică
20%
Seminar
si seminarului, la alegere
Realizarea unui proiect de grup:prezentare orală Aplicație practică
20%
Proiect
Standard minim de performanţă

Standarde minime pentru nota 5:

Prezența și participarea la discuțiile din cadrul cursului și seminarului;

Parcurgerea bibliografiei minimale in proporție de 30% (curs și seminar);

Satisfacerea cerințelor de calitate ale eseului în proporție de 50% (nivel inteligibil de limbă germană, abordare a
tematicii cu un minimum de exhaustivitate);

Participarea în cadrul proiectului de grup (prezentare orală) cu o prestație marginală.

Standarde minime pentru nota 10:

Prezența și participarea la discuțiile din cadrul cursului și seminarului;

Parcurgerea bibliografiei minimale in proporție de 100% (curs și seminar);

Programa analitică / Fișa disciplinei




Parcurgerea integrală a bibliografiei de curs și seminar;
Satisfacerea cerințelor de calitate ale eseului în proporție de 100% (nivel foarte bun de limbă germană (C1),
argumentație clară, elaborată și originală, abordare exhaustivă a tematicii);
Participarea în cadrul proiectului de grup (prezentare orală) cu o contribuție lăudabilă.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză/franceză/română – Limba şi literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs optional: Introducere in naratologie
Titularul activităţilor de curs

Lect. Univ. dr. Raluca DIMIAN

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 3
Regimul disciplinei

Lect. Univ. dr. Raluca DIMIAN
Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

1
14

DA

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
10
5
6
10
1

25
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria literaturii germane, semestrele 1, 2, 3, 4 și 5.
Competenţe
 Capacitatea de a înțelege texte literare în limba germană avînd un grad ridicat de complexitate;
 capacitatea de a elabora analize și interpretări personale, coerente și corect structurate ale textelor
literare propuse din perspectivă naratologică;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă,
videoproiector, televizor şi video-player);
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Competenţe specifice acumulate
 Definirea conceptelor naratologice de bază, a criteriilor dupa care poate fi analizat un text narativ:
timpul, modul povestirii, vocea povestitorului (Genette);
 Distingerea si departajarea categoriilor de definire naratologică a temporalității: ordine, durată,
Competenţe
frecvență;
profesionale
 departajarea formelor de anacronie naratologica: prolepsa, analepsa, acronie, elipsa;
 Analiza si interpretarea relatiei dintre timpul povestit si timpul povestirii;
 Stăpânirea noțiunilor de focalizare, voce narativă si diegeză;
6.
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Competenţe
transversale

 Analiza structurii naratologice a textelor, disocierea tipurilor de texte în funcție de curent si de
momentul scrierii;
 Argumentarea analizei;
 Aplicarea corectă a terminologiei.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională;

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivele generale ale
Insuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul naratologiei.
disciplinei
Formarea de capacităţi necesare pentru analiza textelor literare.
Obiective specifice
Intelegerea articulării naratologiei la granița dintre literatură, semiotică și
semiologie;
Conștientizarea evoluției implicate de amploarea și abstractizarea dimensiunilor
naratologice.
Abilitatea de a dezvolta modele pertinente de analiză naratologică.
8. Conţinuturi
Aplicaţii
 Săptămîna 1: Discuții introductive, bibliografie

Nr. ore
2



Săptămîna 2: Modelul tipologic al situațiilor
narative (Franz Stanzel)

6



Săptămîna 3: Despre temporalitatea narativă
(Eberhardt Lemmert)

6

Metode de predare
Abordare frontală,
discuții de grup
Problematizare,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
analiză de text
Problematizare,
analiză de text

Observaţii
Materialele didactice
cuprind suportul de
curs, videocasete,
CD-ROM, laptop,
CD-player,
videoproiector.

Bibliografie
Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck 1979;
Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. 1972, München: Fink 10. Aufl. 2008;
Wolf Schmid: Elemente der Narratologie. Berlin: Walter de Gruyter 2008;
Gérard Genette: Die Erzählung (frz. 1972/1983). München: Fink 1994, 3. Aufl. 2010;
Michael Metzeltin: Theoretische und angewandte Semantik. Vom Begriff zum Text. Wien: Praesens Verlag, 2007;
Peter Wenzel (Hg.): Einführung in die Erzähltextanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme, Trier: Wiss. Verlag Trier,
2004;
Christoph Bode: Der Roman. Eine Einführung. Tübingen, Basel: Francke, 2005;
Roland Barthes: Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen (frz. 1966), in: ders., Das semiologische
Abenteuer. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988;
Eberhardt Lemmert: Bauformen des Erzählens, 1955, Nachdruck der fünften Auflage, 1988.
Bibliografie minimală
Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck 1979;
Eberhardt Lemmert: Bauformen des Erzählens, 1955, Nachdruck der fünften Auflage, 1988;
Peter Wenzel (Hg.): Einführung in die Erzähltextanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme, Trier: Wiss. Verlag Trier,
2004.
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Prezența și participarea activă în cadrul

Metode de evaluare
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
25%

Programa analitică / Fișa disciplinei
discuțiilor de curs
Evaluare periodică prin examinare orală
Teme pentru acasă
Redactarea unui eseu constînd în analiza unui
Aplicație practică
Proiect
text literar din perspectivă naratologică
Standarde minime de performanţă
însuşirea principalelor noţiuni de naratologie;
operarea corectă a distincției dintre termeni;
aplicarea la nivel minim a noțiunilor asimilate prin lucrul pe text (analiză);
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

25%
25%
25%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba şi literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
COG 11 (Redactare)
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector dr. Andrea Bargan
Semestrul
5
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs
Seminar
de învățământ

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
6
6
6
2
2

20
50
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba germană contemporană 1, 2
Competențe
 Analiza si valorizarea mesajelor la nivel structural si compozitional
5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare a cursului

Desfășurare
Laborator
 Sala de seminar cu videoproiector, tabla
aplicații
Competențe specifice acumulate

Capacitatea de intelegere si valorizare a sensurilor extrase prin lectura

Capacitatea de a identifica mesajul unui text

Capacitatea de a întocmi fișe de lectură
Competențe

Capacitatea de reconceptualizare a datelor scrise
profesionale

Capacitatea de parafrazare și rezumare a ideilor

Capacitatea de alegere a unei teme de cercetare

Capacitatea de a întocmi o bibliografie
Competențe

Capacitatea de analiză și sinteză
transversale

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
6.
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profesională

Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al Formarea de capacităţi necesare pentru exprimarea în scris.
disciplinei
Redactarea de texte clare, detaliate şi corecte din punct de vedere gramatical. Realizarea unei
exprimări corecte şi fluente indiferent de context/temă.
Recunoaşterea modalităţilor şi a particularităţilor de exprimare în scris
Familiarizarea studentului cu diferitele tipuri de text, cu formulele folosite în funcţie de
respectivul tip şi cu diferitele registre ale limbii germane
Obiective specifice
Cunoașterea etapelor de parcurs pentru redactarea unui referat/unei lucrări științifice
Redactarea de texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul lui de
interes.
Redactarea unui eseu sau unui raport transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau
împotriva unui punct de vedere.
Redactarea de scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribuie personal evenimentelor şi
experienţelor.
Dobândirea deprinderii de recepţionare a funcţiei comunicative a textelor din limba germana.
Organizarea şi (re)producerea mesajelor în scris.
8. Conținuturi
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
 Ortografia limbii germane.

Nr. ore
2



Tipuri de text, formule de început şi de încheiere

2



Descriere şi comentare de imagini relevante pentru
interesele studentului; (de ex.
prezentarea/comentarea unui film, unei cărţi)
Descrierea în scris a unui obiect, unei
persoane/unui personaj, unei activitati, unor locuri
cunoscute/imaginare.
Exprimarea si argumentarea în scris a unei pareri
personale/a unui punct de vedere, pornind de la un
text/o tema data, sustinut/a de exemple relevante,
sa faca asociatii si comparatii cu texte cunoscute,
situatii si experiente personale
Tehnici de redactare a textului literar si non-literar.

2








Metode de predare
expunere, explicație,
discuție, aplicare
expunere, explicație,
discuție, aplicare
expunere, explicație,
discuție, aplicare

2

expunere, explicație,
discuție,

2

expunere, explicație,
discuție, aplicare

2

expunere, explicație,
discuție
expunere, explicație,
discuție, aplicare

Observații

2
Redactarea unui CV/tipuri de CV.
Redactarea unei scrisori (formale, non-formale, de
intentie etc.)
 Bibliografie
BALAŞ, Orlando W. : Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Ed. Polirom, Bucureşti 2004
von Werder, Lutz : Lehrbuch des kreativen Schreibens, Berlin: Schibri-Verlag 2004
Bauer, Gertrud (1996): Rechtschreibereform, Munchen: Heyne
Eco, Umberto(2010): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, UTB, Wien
Eco, Umberto (2006). Cum se face o teză de licență: discipline umaniste. Iași: Polirom
Dictionare:
 Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag 2001
 Duden: Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, Dudenverlag 2002
Bibliografie minimală
 Suport curs printat
 Eco, Umberto(2010): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, UTB, Wien
 Chelcea, Septimiu (2011): Manual de redactare în științele socioumane, București: Comunicare.ro
 Pluspunkt Deutsch – Kursbuch, Cornelsen Berlin 2011
 Pluspunkt Deutsch – Arbeitsbuch, Cornelsen Berlin 2011
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
9.
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atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Participare activă la seminarii, capacitate de
interpretare și de analiză
Structurări clare și coerente ale ideilor în
paragrafe, folosirea conectorilor logici,
stăpânirea tehnicii de rezumare și parafrazare,
Laborator
corectitudine lexico-gramaticală
25% participarea la discuții și calitatea
răspunsurilor formulate în cadrul aplicațiilor
25% rezolvarea temelor scrise solicitate a fi
efectuate individual
Redactarea unui eseu pe o temă selectată de
Proiect
student
Standard minim de performanță
 Predarea la timp a referatului în condițiile minimale solicitate
 Structurarea adecvată a referatului
 Corectitudinea lexico-gramaticală
 Claritatea și coerența exprimărilor
Data completării
28.09.2016

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare

50%

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicație

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germanăLimba şi
literatura franceză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura romană – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Istoria Literaturii Germane

Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr Raluca Dimian

Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Raluca Dimian
Anul de studiu
III
Semestrul
6
Tipul de evaluare
Examen
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
16
20
2
-

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane: Umanism și Reformă, Iluminism, Sturm und Drang, Romantism,
Clasicism, Ralism și Naturalism
Competenţe
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul istoriei si criticii literare;
 cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epoca modernă;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Videoproiector, laptop, facilități de multiplicare a materialelor de curs pentru
aplicaţii
studenți.
Competenţe specifice acumulate
 1. 1. Cognitive
 a. Cunoaştere şi înţelegere:
Competenţe
 - definirea termenului de modernism şi caracterizarea generală a epocii moderne;
profesional
 - cunoştinţe generale de bază şi necesare disciplinei privind epocile modernă și postmodernă;
e
 b. Explicare şi interpretare
 - relaţionarea studiilor de literatură cu cele de limbă, istorie şi filozofie;
6.
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Competenţe
transversale










- explicarea şi interpretarea proceselor care ţin de evoluţia literaturii şi de transformările
survenite în viaţa culturală a Germaniei în prima jumătate a secolului al XX-lea;
- interpretarea din perspectivă proprie a operelor literare moderne;
- demonstrarea, organizarea şi planificarea: contextualizarea adecvată a operelor literare
moderne.
2. Tehnice/profesionale
- analiza contextelor socio-culturale pornind de la textele literare;
- descrierea proceselor si fenomenelor culturale specifice epocilor studiate;
- interpretarea personală a operelor literare;
Utilizarea componentelor domeniului limbii şi literaturii în deplină concordanţă cu etica
profesională.
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare
prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Prezentarea şi descrierea demersurilor şi strategiilor de abordare a
studiului literaturii moderne;
 familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative ale scriitorilor de
limbă germană din perioada corespunzătoare primei jumătăţi a secolului
al XX-lea;
 familiarizarea studentilor cu operele reprezentative ale literaturii
germane de dupa 1945.
Obiective speficice
 Familiarizarea studenţilor cu operele reprezentative de limbă germană
din prima și din a doua jumătate a secolului al XX-lea;
 Familiarizarea studenţilor cu trăsăturile literaturii moderne și
postmoderne de limbă germană;
 introducerea şi explicarea terminologiei aferente criticii literare
germaniste moderne;
 relaţionarea literaturii germane moderne cu celelalte ştiinţe;
 familiarizarea studenţilor cu tipurile de lexicoane şi încurajarea folosirii
acestora în studiul literaturii;
 dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi sinteză aplicate textelor
literare moderne și postmoderne de limbă germană.
8. Conţinuturi
Curs
•săptămâna 1: Discuţii introductive, bibliografie;
•săptămâna 2: Literatura exilului; urmările regimului
naţional-socialist; literatura aşa-zisei „innere Emigration”;
•săptămâna 3: Exodul intelectual şi romanele experienţei
exilului: Lion Feuchtwanger (Exil), Anna Seghers (Tansit);
•săptămâna 4: Romanul istoric la Heinrich Mann si Alfred
Döblin;
•săptămâna 5: Dramele exilului la Bertholt Brecht;
•săptămâna 6: Literatura din fosta RDG: prezentare
generala;
•săptămâna 7: Receptarea romanelor Annei Seghers în fosta
RDG după întoarcerea din exil în 1945;
•săptămâna 8: Activitatea de dramaturg a lui Brecht după
1940;
•săptămâna 9: Noul subiectivism în literatura anilor `60:
Erwin Strittmatter (Ole Bienkopp), Hermann Kannt si
Christa Wolf;
•săptămâna 10: Lirica anilor 60: Reiner Kunze, Wolf
Biermann, Volker Braun, Kurt Bartsch;
•săptămâna 11: Reluarea ideilor lui Horckheimer şi a
reprezentanţilor Şcolii din Frankfurt în rediscutarea
efectelor raţiunii instrumentale;

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

Metode de predare
prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii
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•săptămâna 12: Literatura din fosta RFG: prezentare
2
•săptămâna 13, 14: Concluzii
4
Bibliografie
 Helmut Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert, Beck,
München, 2004;
 Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005;
 Hertha Perez, Hilde Marianne Paulini, Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur, Tipografia
Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 1973;
 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. VS, Verlag der Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2006;
 Gegenwart als kulturelles Erbe - Ein Beitrag der Germanistik zur -Kulturwissenschaft deutschsprachiger
Länder, hrsg. von Bernd Thun, iudicium Verlag, München, 1985;
 H. Johannes Wallmann: INTEGRALE MODERNE - Vision und Philosophie der Zukunft. Pfau-Verlag,
Saarbrücken 2006;
 Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004;
 Peter Zima – Moderne-Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, Literatur, Francke, Tübingen, 2001;
 Hans-Joachim Busch: Subjektivität in der spätmodernen Gesellschaft, Weilenswirt, 2001;Bibliografie minimală
Hans-Gerd Kotzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke, Buchners Verlag, 1992,
Kapitel über die anfängliche Moderne. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
 Zygmund Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005. Das Buch ist in der Germanistik- Bibliothek des Lehrstuhls zu bekommen;
 Wolfgang Welsch: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne – Diskussion, Berlin, 1994. Das
Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden.
 Walter Biemel: Zeitigung und Romanstruktur. Philosophische Analysen zur Deutung des modernen Romans,
Freiburg, 1985. Das Buch ist in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls zu finden;

Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004. Das Buch befindet sich in der Germanistik-Bibliothek des Lehrstuhls.
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
 Stefan Zweig: Die Welt von gestern;
 Anna Seghers: Transit;
 Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper;
 Christa Wolf: Medeea;
 Heinrich Böll: Gruppenbild mit Dame;
 Max Frisch: Homo Faber;
 Concluzii.

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
4

Metode de predare
Discuţii de grup,
abordări frontale,
descrierea faptelor de
cultură, definirea
noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie
 Helmut Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne, Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert, Beck,
München, 2004;
 Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburger Edition, Hamburg
2005;
 Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne. VS, Verlag der Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2006;
 H. Johannes Wallmann: INTEGRALE MODERNE - Vision und Philosophie der Zukunft. Pfau-Verlag,
Saarbrücken 2006;
 Herbert Grabes: Einführung in die Literatur und Kunst der Moderne und Postmoderne: die Ästhetik des
Fremden, Stuttgart, UTB, 2004;
 Peter Zima – Moderne-Postmoderne: Gesellschaft, Philosophie, Literatur, Francke, Tübingen, 2001;
 Hans-Joachim Busch: Subjektivität in der spätmodernen Gesellschaft, Weilenswirt, 2001.
Bibliografie minimală
 Stefan Zweig: Die Welt von gestern;
 Anna Seghers: Transit;
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Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper;
Christa Wolf: Medeea;
Heinrich Böll: Gruppenbild mit Dame.

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.



10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

- Introducerea şi explicarea terminologiei
Examinare finală prin test
50%
aferente criticii literare moderne, relaţionarea
scris
literaturii cu celelalte ştiinţe;
Curs
- cunoașterea trăsăturilor literaturii de limbă
germană, moderne și postmoderne;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
-Familiarizarea studenţilor cu tipurile de
Evaluare pe parcurs: scrisă și 50%
lexicoane şi încurajarea folosirii acestora în
orală, în cadrul dezbaterilor
studiul literaturii;
de grup la seminar
-familiarizarea studenţilor cu operele
reprezentative de limbă germană din prima
Seminar
jumătate a secolului al XX-lea;
- familiarizarea studentilor cu operele
reprezentative ale literaturii germane de dupa
1945;
- dezvoltarea unor abilităţi critice de analiză şi
sinteză aplicate textelor literare.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privind evoluţia literaturii în prima și în a doua jumătate a secolului
al XX-lea;
Standarde minime pentru nota 10:
 cunoştinţe certe şi profund argumentate privind contextul socio-cultural studiat;

analiza corectă din punct de vedere istoric şi şitiinţific a textelor literare specifice perioadelor studiate;

formularea unor interpretări personale, profunde şi coerente din punct de vedere ştiinţific privind fenomenele
cultural-istorice puse in discuţie;

parcurgerea bibliografiei.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Stiințe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și Literatură

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura romană – Limba şi literatura germană
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Curs opțional: Goethe

Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Raluca Dimian

Titularul activităţilor de seminar

Lect. univ. dr. Raluca Dimian
Anul de studiu
3
Semestrul
2
Tipul de evaluare
E
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs 14 Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

DS
DA

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

ore
14
10
10
2
-

34
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria Literaturii Germane, semestrele 1,2,3
Competenţe
 Lectura celor mai reprezentative lucrări din opera de viață a scriitorului german, J. W. von Goethe;
 Asimilarea principalelor noțiuni teoretice privind critica genetică;
 Familiarizarea cu biografia scriitorului J. W. von Goethe și descoperirea elementelor contextului
socio-cultural coresspondent perioadei sale de activitate și existență.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Tablă interactivă, laptop, retroproiector, CD-uri, posibilitate de multiplicare
materiale pentru studenți.
Competenţe specifice acumulate

Dezvoltarea spiritului critic și analitic, a capacității de corelare a informațiilor din domeniul
Competenţe
literaturii și al istoriei, capacitatea de a interpreta textele literare prin analogie cu biografia
profesionale
scriitorului și cu contextul socio-istoric corespondent .

Dezvoltarea și rafinarea talentului argumentativ, atît în scris, cît și în oral.
Competenţe
 Asumarea unei etici de cercetare, alinierea la principiile criticii biografiste și genetice.
transversale
 Îmbunătățirea comunicării și auto-comunicării, a puterii de pătrundere în planul gîndirii
6.
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critice și reflexive.
Activarea și stimularea spiritului de colaborare , încurajarea reacțiilor rapide la solicitările
cursului.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 Aprofundarea cunoștințelor în domeniul literaturii și vieții marelui scriitor german, J.W.
al disciplinei
von Goethe.
 Aprofundarea cunoștințelor despre perioada istorică contemporană marelui scriitor
german, J. W. von Goethe.
 Formarea și aprofundarea deprinderilor de interpretare, prin analiză și sinteză, a operelor
complete ale scriitorilor; identificarea constantelor tematice și filosofice ale operei lui
Goethe, prin raportare la diferitele stadii ale evoluției acestuia ca scriitor, reflectate de
operă;
 Identificarea etapelor procesului ficționalizării prin raportare simultană la materialul
biografic și cel literar, în cazul marelui scriitor german, J.W. von Goethe.
 Familiarizarea cu cele mai importante studii critice referitoare la opera marelui scriitor,
J.W.von Goethe.
 Însușirea și vehicularea corectă a terminologiei aferente direcției genetice și biografiste
a cercetării literare cu aplicație la opera marelui scriitor german, J. W. von Goethe.
 Deprinderea unor strategii de studiu și cercetare specifice direcției biografiste și
genetice.
 Dezvoltarea gîndirii științifice și critice, a capacităților de analiză și sinteză aplicate
operei scriitorului german, J.W.von Goethe.
 Dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă, folosirea unui limbaj critic
propriu, coerent și bine articulat.
8. Conţinuturi
Curs
J.W. von Goethe: Faust (I+II)
Cultivarea genului epic la J.W.von Goethe: Wilhelm
Meister, Die Wahlverwandtschaften.
Autobiografia: Dichtung und Wahrheit.
Aplecarea către științe: Die Farbenlehre

Nr. ore
6
4
2
2

Metode de predare
Prelegere, discuţii de
grup, abordări
frontale, descrierea
faptelor de cultură,
definirea noţiunilor şi
clarificarea
conceptelor,
exemplificare,
problematizare,
generalizare,
sistematizarea
informaţiilor
prezentate până la un
punct, prezentarea de
concluzii.

Observaţii

Bibliografie
 Dieter Borchmeyer, Johann Wolfgang von Goethe, Verein für Literatur und Kunst, Duisburg, 2010;
 Elisabeth Draguhn, Distanz in Leben und Romanwerk Goethes. Zur Rettung einer Dichterexistenz, Peter Lang,
2011;
 Olaf Breidbach, Goethes Naturverständnis, Fink, München, Paderborn, 2011;
 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Brockhaus Verlag,
Leipyig, 1948;
 Heinz Härtl, Die Wahlverwandtschaften, Wallstein-Verlag, Göttingen, 2013;
 Hermes Eberhard, Johann Wolfgang Goethe: Fausts erster und zweiter Teil, Klett Verlag, Stuttgart, 2005;
 Udo Müller, Johann Wolfgang von Goethes „Iphigenie auf Tauris”, Klett Verlag, Stuttgart, 2006.
Bibliografie minimală
 Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris
 Johann Wolfgang von Goethe: Tasso
 Johann Wolfgang von Goethe: Faust (I+II)
 Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meister
 Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften
 Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit
 Johann Wolfgang von Goethe: Die Farbenlehre

Programa analitică / Fișa disciplinei
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Prezența și participarea activă în cadrul
Evaluare finală scrisă
50%
discuțiilor de curs
Curs
Teme pentru acasă
Proiect/eseu cu prezentare orală
Evaluare pe parcurs orală
50%
Standard minim de performanţă

Standarde minime pentru nota 5:

Prezența și participarea la discuțiile din cadrul cursului și seminarului;

Parcurgerea bibliografiei minimale in proporție de 30% (curs și seminar);

Satisfacerea cerințelor de calitate ale eseului în proporție de 50% (nivel inteligibil de limbă germană, abordare a
tematicii cu un minimum de exhaustivitate);

Participarea în cadrul proiectului de grup (prezentare orală) cu o prestație marginală.

Standarde minime pentru nota 10:

Prezența și participarea la discuțiile din cadrul cursului și seminarului;

Parcurgerea bibliografiei minimale in proporție de 100% (curs și seminar);

Parcurgerea integrală a bibliografiei de curs și seminar;

Satisfacerea cerințelor de calitate ale eseului în proporție de 100% (nivel foarte bun de limbă germană (C1),
argumentație clară, elaborată și originală, abordare exhaustivă a tematicii);

Participarea în cadrul proiectului de grup (prezentare orală) cu o contribuție lăudabilă.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura engleză/franceză/română – Limba şi literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Curs optional: Introducere in naratologie
Titularul activităţilor de curs

Lect. Univ. dr. Raluca DIMIAN

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 3
Regimul disciplinei

Lect. Univ. dr. Raluca DIMIAN
Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

1
14

DA

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
10
5
6
10
1

25
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria literaturii germane, semestrele 1, 2, 3, 4 și 5.
Competenţe
 Capacitatea de a înțelege texte literare în limba germană avînd un grad ridicat de complexitate;
 capacitatea de a elabora analize și interpretări personale, coerente și corect structurate ale textelor
literare propuse din perspectivă naratologică;
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă,
videoproiector, televizor şi video-player);
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Competenţe specifice acumulate
 Definirea conceptelor naratologice de bază, a criteriilor dupa care poate fi analizat un text narativ:
timpul, modul povestirii, vocea povestitorului (Genette);
 Distingerea si departajarea categoriilor de definire naratologică a temporalității: ordine, durată,
Competenţe
frecvență;
profesionale
 departajarea formelor de anacronie naratologica: prolepsa, analepsa, acronie, elipsa;
 Analiza si interpretarea relatiei dintre timpul povestit si timpul povestirii;
 Stăpânirea noțiunilor de focalizare, voce narativă si diegeză;
6.

Programa analitică / Fișa disciplinei

Competenţe
transversale

 Analiza structurii naratologice a textelor, disocierea tipurilor de texte în funcție de curent si de
momentul scrierii;
 Argumentarea analizei;
 Aplicarea corectă a terminologiei.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională;

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivele generale ale
Insuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul naratologiei.
disciplinei
Formarea de capacităţi necesare pentru analiza textelor literare.
Obiective specifice
Intelegerea articulării naratologiei la granița dintre literatură, semiotică și
semiologie;
Conștientizarea evoluției implicate de amploarea și abstractizarea dimensiunilor
naratologice.
Abilitatea de a dezvolta modele pertinente de analiză naratologică.
8.
Curs



Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Problematizare,
Materialele didactice
Săptămîna 1 : Temporalitatea narativă (continuare) 2
4
analiză de text
cuprind suportul de
Săptămîna 2 : Tipuri de discurs, perspective
curs, videocasete,
(Genette)
4
CD-ROM, laptop,
 Săptămîna 3: Despre schema narativă (Algirdas
CD-player,
Julien Greimas)
4
videoproiector.
 Săptămîna 4: Despre modul si distanța narativă
(Genette)
Bibliografie
Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck 1979;
Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. 1972, München: Fink 10. Aufl. 2008;
Wolf Schmid: Elemente der Narratologie. Berlin: Walter de Gruyter 2008;
Gérard Genette: Die Erzählung (frz. 1972/1983). München: Fink 1994, 3. Aufl. 2010;
Michael Metzeltin: Theoretische und angewandte Semantik. Vom Begriff zum Text. Wien: Praesens Verlag, 2007;
Peter Wenzel (Hg.): Einführung in die Erzähltextanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme, Trier: Wiss. Verlag Trier,
2004;
Christoph Bode: Der Roman. Eine Einführung. Tübingen, Basel: Francke, 2005;
Roland Barthes: Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen (frz. 1966), in: ders., Das semiologische
Abenteuer. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988;
Eberhardt Lemmert: Bauformen des Erzählens, 1955, Nachdruck der fünften Auflage, 1988.
Bibliografie minimală
Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck 1979;
Eberhardt Lemmert: Bauformen des Erzählens, 1955, Nachdruck der fünften Auflage, 1988;
Peter Wenzel (Hg.): Einführung in die Erzähltextanalyse. Kategorien, Modelle, Probleme, Trier: Wiss. Verlag Trier,
2004.
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor
umaniste, atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea
superioară a studenților.

10. Evaluare
Tip activitate

Laborator

Criterii de evaluare
Prezența și participarea activă în cadrul
discuțiilor de curs
Teme pentru acasă
Redactarea unui eseu constînd în analiza unui
text literar din perspectivă naratologică

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Evaluare finală

50%

Evaluare periodică prin
examinare orală
Aplicație practică

25%
25%

Programa analitică / Fișa disciplinei
Standarde minime de performanţă
însuşirea principalelor noţiuni de naratologie;
operarea corectă a distincției dintre termeni;
aplicarea la nivel minim a noțiunilor asimilate prin lucrul pe text (analiză);
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituția de învățământ superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere și Științe ale Comunicării

Departamentul

Limbi și Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă și literatură

Ciclul de studii

Licența

Programul de studii/calificarea

Limba și literatura franceză/engleză/română – Limba și literatura
germană

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
COG 11 (Redactare)
Titularul activităților de curs

Lector dr. Andrea Bargan

Titularul activităților de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector dr. Andrea Bargan
Semestrul
1
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opționalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opționala (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs
Seminar
de învățământ

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuția fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activități:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
6
6
6
2
2

20
50
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba germană contemporană 1, 2
Competențe
 Analiza si valorizarea mesajelor la nivel structural si compozitional
5. Condiții (acolo unde este cazul)
Desfășurare
Laborator
 Sala de seminar cu videoproiector, tabla
aplicații
Competențe specifice acumulate

Capacitatea de intelegere si valorizare a sensurilor extrase prin lectura

Capacitatea de a identifica mesajul unui text

Capacitatea de a întocmi fișe de lectură
Competențe

Capacitatea de reconceptualizare a datelor scrise
profesionale

Capacitatea de parafrazare și rezumare a ideilor

Capacitatea de alegere a unei teme de cercetare

Capacitatea de a întocmi o bibliografie
Competențe

Capacitatea de analiză și sinteză
transversale

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională
6.
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Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Obiectivul general al Formarea de capacităţi necesare pentru exprimarea în scris.
disciplinei
Redactarea de texte clare, detaliate şi corecte din punct de vedere gramatical. Realizarea unei
exprimări corecte şi fluente indiferent de context/temă.
Recunoaşterea modalităţilor şi a particularităţilor de exprimare în scris
Familiarizarea studentului cu diferitele tipuri de text, cu formulele folosite în funcţie de
respectivul tip şi cu diferitele registre ale limbii germane
Obiective specifice
Cunoașterea etapelor de parcurs pentru redactarea unui referat/unei lucrări științifice
Redactarea de texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul lui de
interes.
Redactarea unui eseu sau unui raport transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau
împotriva unui punct de vedere.
Redactarea de scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribuie personal evenimentelor şi
experienţelor.
Dobândirea deprinderii de recepţionare a funcţiei comunicative a textelor din limba germana.
Organizarea şi (re)producerea mesajelor în scris.
8. Conținuturi
Aplicații (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observații
2
expunere, explicație,
 Was ist eine Abschlussarbeit?
discuție, aplicare
 Lucrarea de diploma. Definitie si structura.
2
 Die Lektüre-Karten.
 Fise de lectura. Principii si reguli de intocmire.
2
 Wie man ein Thema für die wissenschaftliche
Arbeit wählt. (historische oder aktuelle Themen)
 Cum alegem tema lucrarii de diploma.
2
 Exercitii de rezumare si parafrazare. Sintetizarea
ideilor.
 Was sind Quellen einer wissenschaftlichen Arbeit? 2
Ce sunt si cum alegem sursele unei lucrari
stiintifice?
2
 Tehnici de evitare a plagiatului. Parafraze
inadecvate sau necitate.
2
 Bibliografie. Continut. Citare. Note de subsol.
Bibliografie
BALAŞ, Orlando W. : Limba germană. Exerciţii de gramatică şi vocabular, Ed. Polirom, Bucureşti 2004
von Werder, Lutz : Lehrbuch des kreativen Schreibens, Berlin: Schibri-Verlag 2004
Bauer, Gertrud (1996): Rechtschreibereform, Munchen: Heyne
Eco, Umberto(2010): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, UTB, Wien
Eco, Umberto (2006). Cum se face o teză de licență: discipline umaniste. Iași: Polirom
Dictionare:
 Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag 2001
 Duden: Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, Dudenverlag 2002
Bibliografie minimală
 Suport curs printat
 Eco, Umberto(2010): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, UTB, Wien
 Chelcea, Septimiu (2011): Manual de redactare în științele socioumane, București: Comunicare.ro
 Pluspunkt Deutsch – Kursbuch, Cornelsen Berlin 2011
 Pluspunkt Deutsch – Arbeitsbuch, Cornelsen Berlin 2011
Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu preocupările și cercetările actuale din domeniul studiilor umaniste,
atât din țară cât și din străinătate, și contribuie la lărgirea orizontului profesional și la calificarea superioară a
studenților.
9.

10. Evaluare

Programa analitică / Fișa disciplinei
Tip activitate

Criterii de evaluare

Participare activă la seminarii, capacitate de
interpretare și de analiză
Structurări clare și coerente ale ideilor în
paragrafe, folosirea conectorilor logici,
stăpânirea tehnicii de rezumare și parafrazare,
Laborator
corectitudine lexico-gramaticală
25% participarea la discuții și calitatea
răspunsurilor formulate în cadrul aplicațiilor
25% rezolvarea temelor scrise solicitate a fi
efectuate individual
Redactarea unei recenzii.
Standard minim de performanță
 Predarea la timp a recenziei în condițiile minimale solicitate
 Structurarea adecvată a recenziei
 Corectitudinea lexico-gramaticală
 Claritatea și coerența exprimărilor
Data completării
28.09.2016

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare

50%

50%

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicație

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

