
 
 

 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul  Engleză 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, statistică și informatică economică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semes-
trul  

I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28/28 din care:   3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28/28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

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

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

Tutoriat  3 

Examinări 4 

Alte activităţi: glosar termeni  

3.7 Total ore studiu individual 22/22  

3.9 Total ore pe semestru 50  

3. 10 Numărul de credite 2/2  

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum  Gramatica de bază a limbii engleze 
Noțiuni generale de economie 

4.2 de competenţe Nivel minim A 2 

 
 
 
 



 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de 
desfăşurare a cur-
sului  

 Sală de curs, laptop, videoproiector 

5.2. de 
desfăşurare proi-
ectului 

 Sală de curs, laptop, videoproiector  

 
 
 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

• Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei 
de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 

Competenţe 
transversale 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - cunoașterea și utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate, precum și a 
structurilor gramaticale aplicate și aplicabile limbajului de specialitate; 
- dobândirea compețentelor lingvistice implicate în procesul de interpretare și 
traducere a textului din domeniul economic; 
-deprinderea abilității de documentare în limba engleză, în domeniul de 
specialitate. 
- definirea şi precizarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de traducere a unui 
text de specialitate. 

7.2 Obiectivele specifice  - aplicarea tehnicilor de traducere pentru a reda corect conținutul unui text din 
limba sursă în limba țintă, 
- însușirea terminologiei de specialitate, 
- întocmirea unui glosar de termeni. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Seminar 
Metode de 
predare 

Observaţii 
Numar ore 

1. Applying for a Job - The Cover Letter (Grammar Review: The Simple 
Present and Present Progressive Tense)  

Prelegere, 
conversaţia  
explicaţie 

4 ore 

2. Getting Employed - Specialized Vocabulary (Grammar Review: The 
Simple Past and the Past Progressive Tense)  
 

2 ore  



 
 

 

3. Business Organizations – Types of Companies, (Grammar Review: The 
Plural of Nouns) 

2 ore  

4. Meetings  -  Running a Meeting; Attending a Meeting, (Grammar Re-
view: Latin and Greek Plurals) 

2 ore  

5. Basic Economic Concepts, (Grammar Review: Modal Verbs)  2 ore  

6. Reward and Remuneration. (Grammar Review: The Present Perfect 
Tense. Simple and Continuous)  

2 ore  

7. Industrial Relations – Work Disputes, Protests, Strikes, (Grammar Re-
view: The Past Perfect Tense. Simple and Continuous)  

2 ore 

8. Supply and Demand, (Grammar Review: Type I Conditional) 2 ore 

9. Transport and Distribution, (Grammar Review: Type II and III Condition-
al) 

4 ore 

10.  Accounting Basics, (Grammar Review: The Sentence Word Order) 2 ore 

11. The Basics of Advertising, (Grammar Review: Adjectives and Adverbs) 
                           The Language of Presentations 

2 ore 

                      12. Test 2 ore 

Bibliografie 
1. Brookes, M., Horner, D., Business English, Teora, Bucureşti, 2007 
2. Cobuild Collins, Business Vocabulary in Practice, HarperCollins Publishers, 2004 
3. Pledger, P., English for Human Resources, All,  Bucureşti, 2009 
4. Frendo, E., Mahoney, S., English for Accounting, All,  Bucureşti, 2009 
5. Andone, C., Maftei, C., Popescu, F., English for Marketing, Rentrop&Straton, Bucureşti, 2002 
6. Oprit-Maftei, C., English for the Business World, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2016 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina are un rol fundamental în însușirea cunoștințelor de limba engleză pentru scopuri specifice necesare în 

pregătirea studentului în domeniul economic. Această disciplină asigură studentului dobândirea abilităţilor necesare 

pentru a comunica în limba engleza. Prin conţinutul său, disciplina îşi propune să asigure studentului, prin activităţile 

de seminar următoarele cunoştinţe şi abilităţi:   



 
 

 

-însusirea gramaticii limbii engleze pentru a putea comunica eficient; 

-însuşirea modalităţilor de traducere a unui text economic; 
-însuşirea vocabularului specific limbii engleze pentru afaceri; 
-formarea unor capacităţi intelectuale de analiză, sinteză şi comparaţie, astfel încât să poată comunica în limba 
engleză. 
Aceste competenţe sunt solicitate de angajatorii de pe piaţa muncii din ţară şi străinătate.  

 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Seminar 

- Înţelegerea şi asimilarea 
cunoştinţelor de specialitate 
ale disciplinei 
  

Examenul final este compus din lucrare 
scrisă care include: exerciții de gramatică 
și traducerea unui paragraf dintr-un text 
economic. Realizarea unei prezentări ora-
le pe o temă dată. 
  

60% 

Prezenţa la seminar, participare la dezba-
teri, stimularea gândirii critice. 

30% 

10.5 Glosar 
 Alcătuirea unui glosar de termeni și efec-

tuarea temelor solicitate 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă   (Fiecare probă este notată standard în sistemul de referinţă 1-10.) 

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : 
-capacitatea de a comunica la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate 
-capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de specialitate si a structurilor gramaticale din limba engleză 
pentru obiective specifice în procent de 50% din cantitatea de informaţie. 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 
-capacitatea de a comunica corect si coerent pe teme de specialitate; 
-capacitatea de a utiliza corect si de a recunoaste terminologia de specialitate si a structurilor gramaticale din limba 
engleză pentru obiective specifice în procent de peste 90% din cantitatea de informaţie. 
- Examenul final promovat, pe fiecare etapă, cu nota minim 5. 

  

 


