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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie  

Departamentul Geografie 

Domeniul de studii Geografie 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Geografie - IF 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Limba franceză 

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Șovea Mariana 

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

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

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

- Curs - Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

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

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

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

II d)Tutoriat   

III Examinări 2 

IV Alte activităţi:  

 

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

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

Numărul de credite 2 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului •  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Videoproiector, acces internet, dicționare, prezenţa la orele de seminar este 

obligatorie pentru toţi studenţii 

Laborator •  

Proiect •  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP 2. Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrare a datelor provenite 

din diferite surse 

CP 4 Elaborarea unor studii si proiecte de specialitate 

CP 6 Asigurarea asistentei profesionale in diferite arii geografice 

Competenţe 

transversale 
CT 1 Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, in conditiile de autonomie 

restransa si asistenta calificata 

 

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



Programa analitică / Fişa disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Dobândirea unor noțiuni  și concepte geografice fundamentale necesare pentru  

comunicarea profesională într-un mediu francofon. 

 

7. Conţinuturi 

 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Franța: așezare geografică, vecini, relief  2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Clima Franței – caracteristici, vocabular specific 2 ore  Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Flora și fauna  2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Rețeaua hidrografică 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Regiunile administrative franceze 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Principalele orașe ale Franței 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Franța de peste mări (DOM-TOM) 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Populația franceză  – dinamică și inegalități 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Franța, de la oraș la metropolă 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Mutații ale spațiului rural 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Transport și mobilitate în Franța 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Industria franceză – putem vorbi de o Franță post-

industrială? 

2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Turismul în Franța 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

• Importanța Franței în Europa și în lume 2 ore Traducerea, comentariul 

statistic și pe hartă, dialogul, 

expunerea, sinteza 

 

Bibliografie 

1. Adoumié, Vincent et autres, (2019), La Géographie de la France, Hachette, Paris 

2. Diaz , C., (2015),  Histoire-Géographie 1 et 2, CLE International, Paris 

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

4. Julaud, Jean-Joseph, (2006), La géographie française pour les nuls, First, Paris 

5. Labrume, Gérard (2010), La géographie de la France, Paris, Nathan 

6. Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lété, Anne (2017) – Vocabulaire progressif du français 3e édition+300 nouveaux 

tests en ligne, CLE International, Paris 

7. Mauchamp, Nelly (1998) – Les Français: mentalités et comportements, CLE International, Paris; 

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

9. Moriniaux , Vincent, (2007), La géographie française est un jeu - Parcourir l'Hexagone en 100 jeux et questions, 

Gallimard, Paris 

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

https://www.cartestraina.ro/cumparaturi/index.php?module=afisare&id=12373


Programa analitică / Fişa disciplinei 

11. Steele, Ross (2004) – Civilisation progressive du français avec 400 activités, CLE International, Paris 

Bibliografie minimală 

1. Adoumié, Vincent et autres, (2019), La Géographie de la France, Hachette, Paris  

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

3. Leroy-Miquel, Claire, Goliot-Lété, Anne (2017) – Vocabulaire progressif du français 3e édition+300 nouveaux 

tests en ligne, CLE International, Paris 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de 

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

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

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

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs    

Seminar 

- Stabilirea corecta a echivalentelor lingvistice 

in traducerea textelor geografice în română și 

franceza (CP1) 

-Însușirea unor elemente și concepte geografice 

fundamentale în limba franceză (CP1) 

-Realizarea de proiecte individuale și de grup pe 

teme de geografie fizică și umană (CP2) 

Examen oral 

 

Evaluare semestrială 

50% 

 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• Insușirea unor elemente și concepte geografice fundamentale în limba franceză 

• Capacitatea de a traduce din și în limba franceză un text geografic de dificultate medie (nivel B1) 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2022  Mariana Sovea 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Despina Saghin 

 

Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 

26.09.2022 Florin Pintescu 

 


