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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

Denumirea 

disciplinei 

CULTURĂ ȘI 

CIVILIZAȚIE 

AMERICANĂ 

Codul 

disciplinei 
4.OP04.DF 

Anul de studiu II Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OP Număr de credite 

3 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

28 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 

disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu de 

pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

DF 

Titularul(a) 

disciplinei Lect. univ. dr. Bunea Anca 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 

 Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
2 2 - -- - 

 

Precondiții de curriculum Buna cunoastere a limbii engleze 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină 

 

La finalul semestrului, studenții trebuie să demonstreze următoarele: 

- Capacitatea de a folosi baza teoretică pentru o mai bună 

înțelegere a evoluției culturii și civilizației americane 



- Capacitatea de a individualiza influențele majore care au dus, 

din punct de vedere socio-economic, la crearea filonului 

cultural american; 

- Capacitatea de a defini și a aprecia contribuția culturii 

americane la cultura mondială, prin elemente definitorii în 

plan politico-economic și social (concepte precum democrație, 

republică, multiculturalism, hibridizare rasială) 

- Capacitatea de a defini și oferi detalii despre contribuția 

culturii americane în lumea contemporană 

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 

 

Descoperirea Americii. Exploratori și colonizatori 

Revoluția americană. Războiul de independență 

Clasic interactiv 4 

 

Începuturile naţiunii. Declaraţia de Independenţă, Constituția  

Secolul XIX: dezvoltare şi confruntare. 

Clasic interactiv 4 

 

Secolul XIX: dezvoltare şi confruntare 

Sclavie, Aboliţionism, Război Civil 

Sfârşitul secolului XIX: reconstrucţie şi transformare. 

SUA la începutul secolului XX. Primul Război Mondial. 

Clasic interactiv 8 

 

Epoca Jazz-ului şi Marea Criză 

Al Doilea Război Mondial: interese, participare, consecinţe 

Dezvoltare şi implicare în cea de a doua jumătate a secolului XX 

Clasic interactiv 6 

 

Metropole urbane americane 

America diversităţii: cultura minorităţilor 

Limbă, literatură, educaţie în America 

Clasic interactiv 6 

TOTAL ORE 28 

 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Bennett, T., Grossberg, L., Morris, M. (eds.). New Keywords. A Revised Vocabulary of Culture and 

Society. Blackwell Publishing Ltd. 2005. 



Bunea, A.M. “Cleopatra’s Representation in the Art Deco Filmic Imaginary” în volumul Selected 

Papers of the 9th International Conference of the Faculty of Letters, Nr.10/2012, Piteşti, pp. 49-57, 

ISSN 1843 – 1577. 

http://worldwidescience.org/topicpages/a/art+deco+style.html 

Cleopatra�s Representations in the Art Deco Filmic Imaginary Full Text Available Directory of 

Open Access Journals (Sweden)  

Bunea, A.M.“Mentalitățile – o cale spre înțelegerea identităților culturale din perspectiva 

sincronismului (Mentalities –a way to understanding cultural identities from the synchronic 

perspective)” în Buletinul Științific al UTCB, Seria Limbi Străine și Comunicare, Vol.X, Nr.1/2017, 

ISSN 2537-5040 și ISSN 2068-8202, Conspress, București, pp. 37-44. 

Jenkins, Ph. A History of the United States, Palgrave. (1997) (O Istorie a Statelor Unite, Artemis, 

2002). 

Luedtke, L. S. (ed.) Making America. The Society and Culture of the United States. United States 

Information Agency: Washington DC. 1988. 

Stevenson, D.K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag: Stuttgart. 1992. 

An Outline of American History. Office of International Information Programs, United States 

Department of State, 1994. 

Language and Civil Society. An Electronic Journal by English Teaching Forum. U.S. Department of 

State: Washington D.C. 2002. 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizatcare)…………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală : examen scris  

 

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală  

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
4  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
2  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
2 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet  

http://worldwidescience.org/topicpages/a/art%2Bdeco%2Bstyle.html
http://worldwidescience.org/wws/link.html?type=RESULT&redirectUrl=http%3A//www.doaj.org/doaj%3Ffunc%3Dfulltext&aId=1470721
http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles
http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles


Pregătirea pentru lucrări de verificare 
  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

 

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

CO - colocviu; V – verificare. 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

03.10.2022            Lector univ. dr. 

    Bunea Anca-Margareta 

 

                         

                  

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr.  

Raluca Mihaela GHENȚULESCU 

 

 



Decan   

Șef lucr. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI 

 

 

 

 


