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Denumirea cursului  

Titularul cursului  
 
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) 
Codul 

cursului  Anul  Semestrul   

 Limba de 
instruire 

 Forma de evaluare finală 
(E – examen,  V- verificare) Nr. credite    

Total ore pe 
semestru 

Ore studiu 
individual   Ore de contact direct  

 
Numărul total de ore (pe semestru) de contact 

direct 
 

Facultatea  (C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) Specialitatea  

Total C S L P Catedra  
                

                                                                                                                                                                            
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu)  

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)  
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs  

 
 

 Obligatorii  Condiţii de acces  Recomandate  
 
 

Se va motiva importanţa studierii acestui curs şi specificul acestuia. 

Fundamentare 

Indicaţi competenţele care se formează prin intermediul cursului. 
Competenţe – reprezintă potenţa unei persoane de a interpreta un fenomen, 
de a soluţiona o problemă, de a lua o decizie sau de a îndeplini o sarcină, 
rezultantă a cunoştinţelor, capacităţilor şi calităţilor (aptitudinilor şi trăsăturilor 
temperamental-caracterologice) de care dispune. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  
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Conţinutul cursului 
(materia) 

Se vor indica acele conţinuturi, care reprezintă unităţi de cunoaştere, în a 
căror bază se pot forma competenţele. Ele apar în curriculum  sub forma 
transpunerii pe coordonate didactice a unor cunoştinţe reprezentative pentru 
domeniul vizat. 
Conţinuturile vor fi structurate in module/teme şi se va indica numărul de 
ore e teoretice şi practice necesare pentru realizarea fiecărei 
componente. 

Bibliografia minimală 
Se vor indica sursele bibliografice minimale (relevante şi accesibile) pe care 
trebuie să le studieze fiecare student. 

Tehnologiile didactice 

Se vor indica: 
• formele dominante de organizare (frontal/în grup/individual), 
•  metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare (expunere, 

experimentul, studiul de caz, investigaţia etc.)  
• mijloacele didactice (tabele, retroproiector, calculator etc.) 

Modalitatea evaluării 
finale 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, de exemplu: lucrare scrisă 
(descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, 
colocviu individual ori în grup, portofoliul,  proiect etc. 

Două teste pe parcursul semestrului  40% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 
Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs  
 

 
 8. Pregătire prezentări orale  

 
2. Studiu după manual, suport de curs   9. Pregătire examinare finală  

3. Studiul bibliografiei minimale indicate  10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă  

 
11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator   12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc.   13. Alte activităţi  

7. Pregătire teste, lucrări de control   14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 


