
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar .2019/2020 

 
Anul de studiu I / Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Facultatea de Ştiinţe  

1.2. Facultatea  Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti  

1.3. Departamentul  Inginerie electronică şi telecomunicaţii  

1.4. Domeniul de studii Licenţă 

1.5. Ciclul de studii 
Electronică Aplicată        

1.6. Programul de studii/calificarea*  

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba engleză 2.2. Cod disciplină EA1106.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Asist. dr. Cristina Vănoagă 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator  

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite** 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 



 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala de seminar 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CP1 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, explicarea tehnicilor 
argumentative şi de construcţie a mesajului în limba engleză; 
CP2 Recepţionarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării 
ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, etc.), în limba 
engleză; 
CP3 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare; 
CP4 Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz şi argumentarea structurii 
acestuia. 

Competenţe transversale CT1. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.  
CT2. Realizarea unui proiect în echipă, cu demonstrarea capacităţilor de comunicare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Comunicarea eficientă, orală și scrisă în limba engleză 

7.2 Obiectivele specifice O1. Definirea principalelor trăsături ale comunicării orale şi scrise, ale 
receptării şi producerii de texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul 
de interes), în limba engleză; 
O2. Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, 
explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba 
engleză; 
O3. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de 
informare; 
  O4. Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz  şi   
argumentarea structurii acestuia. 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  
C1 Introductory course 

1 Aim and purpose of the course 

2 Syllabus and study materials 

 

Prezentare asistată de 

calculator (Power Point) 

 

C2. Making Contact; Introducing yourself and others; Talking about 

the weather; Talking about plans 

Simple Present Tense 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C3. Getting Acquainted; Making small talk before a meeting; 

Speaking about free time activities; Talking about personal 

Possessions 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C4. Asking Questions – Interrogative Words Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C5. Making and Confirming Arrangements 

Arranging a meeting; Confirming a meeting by email; 

Rescheduling a meeting; 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 



C6. Continuous Present Tense Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C7. Making and Reacting to Proposals ; Making a proposal; 

Responding to a proposal; Offering a counterproposal; Reaching 

agreement; 

Portofoliu 

 Conversaţie 

 

C7. The Plural of Nouns Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

 C8. Test 

 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C9. Welcoming Visitors 

Welcoming visitors to your company; Introducing a visitor 

 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C10. Giving directions in a building; Offering a visitor refreshments; 

Agreement 

 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C11. Eating Out; Making small talk in a restaurant; Deciding what to 

order; Simple and Continuous Past Tense 

 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C12. Applying for a Job; Job benefits and employment procedures Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C13. Writing your CV; Writing a letter of application; Means of 

Expressing Futurity 

 

Problematizare şi învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie şi comentariu de 

text 

 

C14. Revision and conclusions   Discuţie  

   

Bibliografie 
 Bibliografie minimală obligatorie 
Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Pre-Intermediate. (A2) Student's Book. Oxford 
University Press. 2009 

 Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Pre-Intermediate. (A2) Audio CDs (2). Oxford 
University Press. 2009 

 Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Intermediate. (B1) Student's Book. Oxford 
University Press. 2009 

 Grant, David, Jane Hudson & Robert McLarty. Business Result. Intermediate. (B1) Audio CDs (2). Oxford 
University Press. 2009 



 English for Emails. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM (B1 – C1). 
 English for Meetings. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM (B1 – C1). 
 English for Negotiating. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM (B1 – 

8.2. Seminar-laborator   

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu. Din comisie fac parte 
reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Realizarea (pe parcursul 

semestrului) unui proiect de 

cercetare vizând ameliorarea 

competențelor lingvistice și 

communicative ale elevilor 

scrisă (S): lucrare scrisă; 

chestionar; grilă; test 

50% 

 Expunerea liberă a proiectului de 

cercetare realizat 

orală (O): conversaţia; expunerea 

liberă 

50% 

    

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : 

- participare nesistematică la orele de curs 

- cunoştinţe minimale din problematica disciplinei; 

- capacitate redusă de transfer a informaţiei de specialitate 

- obţinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar şi 4 pct. la lucrarea scrisă 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 

- participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs 

- cunoştinţe temeinice din problematica disciplinei; 

- capacitate sporită de transfer al informaţiei de specialitate; 

- obţinerea punctajului maxim la toţi indicatorii de mai sus. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
29.09.2020   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 
 

 


