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FIŞA DISCIPLINEI  

 
 

Denumirea 
disciplinei 

Limbi moderne I 
(Limba engleză) 

Codul disciplinei 4.DC.DI.08. 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opțională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
1 

Total ore din 
Planul de 
învățământ 

 
28 Total ore studiu individual 

 
0 

Total ore pe 
semestru 

 
28 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – discipline fundamentale; DD – discipline în domeniu; DS – discipline 
de specialitate; DC – discipline complementare 

DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector univ. dr. Aura Gherguţ 

 

Facultatea 
 INGINERIA INSTALAŢIILOR 
 

 Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul de 
învățământ Domeniul de studii  INGINERIA INSTALAŢIILOR 

Ciclul de studii (Licență, 
Masterat, Doctorat) 

Licenţă  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII  
2  2   

 
 
 

Precondiții de curriculum 
 
Cunoștințe de nivel minim A2 conform Cadrului european 
comun de referinţă pentru limbi străine 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

 
• Formarea capacităţii studenţilor de a comunica în diversele 

situaţii pe care le presupune contactul lingvistic cu medii 
culturale diferite 

• Îmbunătăţirea celor patru competenţe lingvistice: 
înţelegerea unui text scris şi vorbit, capacitatea de a scrie şi 
de a vorbi. 

 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare capitol 
al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, bibliografia) 



 

 

Curs 

Metode de predare 
(Clasice, clasice 

interactive, cu suport 
digital ș.a.)  

Nr. de ore 
alocate 

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

 

Seminar 

Înţelegere scrisă şi înţelegere orală 

Informaţii de ordin general despre spaţiul anglo-

saxon.Limba engleză ca mijloc de comunicare în 

întreaga lume.Tradiţie şi modernitate în Marea 

Britanie 

Vocabular: Denumiri de tradiţii, obiceiuri şi procese 

educaţionale.Gramatică: Prezent simplu vs. prezent 

continuu. Întrebări directe. 

Identificarea de 

informaţii cheie din 

texte autentice. 

Recunoaşterea 

organizării logice a 

unui paragraf/ text. 

Descrierea orală 

sau scrisă a unor 

activităţi cotidiene, 

obiceiuri. 

Redactarea de 

paragrafe şi/texte 

pe o temă de 

interes. 

Adaptarea formei 

mesajului la 

situaţia de 

comunicare în 

funcţie de stilul 

formal sau informal 

folosit de 

   2 

Seminar 

Înţelegere scrisă, înţelegere orală şi exprimare orală 

Descriere de locuri; Călătorii; Familiarizarea cu alte 
medii culturale 

Vocabular: Tipuri de călătorii (personale sau în 
interes de serviciu). Tipuri de bancnote şi monede. 
Comandarea unui meniu (alimente şi băuturi). 
Gramatică: Substantive numarabile si nenumarabile. 

4 

Seminar 

 Înţelegere scrisă şi exprimare orală  

Descriere de persoane. Stări de spirit, emoţii, 
sentimente 

Vocabular: Adjective care descriu înfăţişarea şi 
starea de spirit a unui personaj dintr-un text citit.  

Gramatică: Trecutul simplu vs. Trecutul continuu. 

8 



 

 

Seminar 

Înţelegere scrisă şi exprimare orală  

Descriere de obiecte. Moda şi accesorii 

Vocabular: Adjective referitoare la măsuri, culori, 
materiale, calităţi.  

Gramatică: Ordinea adjectivelor 

interlocutor. 

Dialoguri formale şi 

informale: 

utilizarea de 

expresii familiare şi 

cotidiene în fraze 

simple, emiterea 

de păreri despre o 

problemă şi 

argumentarea 

avantajelor şi 

dezavantajelor 

diferitelor opţiuni. 

Traducerea înspre 

şi dinspre limba 

română a unor 

texte scurte din 

domenii de interes 

utilizând 

dicţionarul. 

Seminar 

Înţelegere scrisă şi exprimare orală  

Spaţii de locuit. Utilităţi 

Vocabular: Tipuri de camere şi depedinţe. Mobilier. 
Aparate electrocasnice. 

Gramatică: Viitorul 

4 

Seminar 

Vocabular: Denumiri de meserii. Formarea 
substantivelor cu sufix de agent.  

Gramatică: Prezentul perfect simplu şi continuu 
4 

Seminar 

Înţelegere scrisă. Traducerea unor fragmente de 
texte tehnice. Construcţii. Arhitectura. 

Vocabular: Tipuri deconstrucţii. Materiale de bază 
pentru construcţii, unelte si utilaje. 
Gramatică:Gradele de comparatie ale adjectivelor 

4 

Seminar Recapitulare finală 
2 

                                                                                                       Total ore  28 

Bibliografie recomandată : 

• Ibbotson, Mark. Professional English in Use Engineering With Answers: Technical English for 

Professionals,  Cambridge University Press; 1 edition, 3 Dec. 2009 

• Lott, Hester. Real English Grammar, Marshall Cavendish, 2006. 

• McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use,  Cambridge University Press, 2016 

• Diana L.Fried-Booth, Richmond FCE , Practice tests,  Richmond Publishing, 2010. 

 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 20% 
Susținerea lucrărilor practice de laborator  
Susținerea finală a proiectelor 10% 
Testarea periodică prin lucrări de control  

https://alleng.org/d/engl_en/eng302.htm


 

 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 20% 
Alte activități (de precizat care)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală  

 
 

Numărul total de ore de studiu individual 

Studiul notițelor de seminar 3  Pregătirea pentru examinarea finală 2 
Studiul suporturilor de curs - manuale, cărți 
etc. 

4  Participarea la consultații  

Studiul bibliografiei minimale recomandate   Documentarea în teren  
Activitățile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

3  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin rețeaua internet  
Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activități ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

 

10.10.2020             
Lector univ. dr. Aura Gherguţ 

 

  
 

 

Director de Departament 

 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela Ghenţulescu  

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - colocviu; V 

– verificare. 

 
 

 


