
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină B4 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare Verificare 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 proiect 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 0 3.6 proiect 0 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  8 

Tutoriat  7 

Examinări 10 

Alte activităţi:   

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3. 10 Numărul de credite 2 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere 

1.3 Catedra Engleză  

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Marketing 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Noțiuni generale de economie 

4.2 de competenţe Nivel B 1 dobândit ca urmare a studierii limbii engleze în anul I și II de facultate 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de 

desfăşurare a 

cursului  

 Sală de curs, laptop, videoproiector 

5.2. de 

desfăşurare 

proiectului 

 Sală de curs, laptop, videoproiector  



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Seminar 
Metode de 

predare 

Observaţii 

Numar ore 

 

1. Marketing documentation (discussing marketing plans and policies) Clichés in 
marketing. Multiword verbs 

 

Prelegere, 

conversaţia,  

explicaţie 

2 

2. Product development (conceptualizing, designing, creating and developing a 
product). Collocations for discussing marketing activities  

 

2 

3. Creativity in marketing. Advertising. Portmanteau words 
 

2 

4. Let’s talk about marketing campaigns. Review of phrasal verbs 
 

2 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare 

 

- dezvoltarea capacității de a comunica eficient în mediul academic și de afaceri,  

- cunoașterea și utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în comunicarea orală; 

- dezvoltarea competențelor lingvistice implicate în procesul de interpretare și traducere a textului de 

specialitate; 

- comunicarea eficientă scrisă şi orală în limba engleză, redactarea unor documente folosite în mediul de 

afaceri (plan de marketing). 
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- argumentarea soluţiilor în contextul evoluţiei domeniului,  
- relaţionarea în echipă,  
- comunicarea interpersonală 
- însuşirea capacităţii de a lucra independent sau în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor asociate 

domeniului afacerilor internaţionale. 
 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - cunoașterea și dezvoltarea abilității de a comunica eficient în mediul 

academic și de afaceri;  

- dezvoltarea competențelor lingvistice implicate în procesul de interpretare și 

traducere a textului din domeniul studiat; 

7.2 Obiectivele specifice  - familiarizarea cu diferite tipuri de documente folosite în afacerile 

internaționale și însușirea regulilor de redactare ale acestora;  

- dezvoltarea capacității de a redacta rapoarte specifice afacerilor 

internaționale; - dezvoltarea abilitaților comunicarii orale (pe teme 

profesionale); 

- dezvoltarea abilitaților de negociere; 

- consolidarea terminologiei de specialitate. 



 
 

 

5. The 4 Ps of the Marketing Mix (product, price, promotion and place). Abbreviations 

and acronyms in marketing 

 

2 

6. Market Research (discuss marketing case studies ). Marketing Strategies 

(discussing and analysing various types of strategies). Expressing cause and effect 

2 

7. International marketing (international brands). Noun compounds and noun 

phrases 

 

2 

8. Internet marketing (promoting a product or service using internet tools). 

Discussing risk. Review of conditionals 

 

2 

9. The Language of Negotiations. Strategies and techniques (negotiating with 

suppliers, clients, stakeholders). Handling crisis 

 

10.  Building relationships. Idioms 

 

        2 

11. Describing Graphs, Figures and Charts 

 

2  

12. Test 

 

  2 
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Răileanu, B., Savu, E., Simion, D.I., Stănilă, S., Urs, D., English for 
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5. Hartley, P, Bruckmann, C, Business Communication, Routledge, 2007. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina are un rol fundamental în consolidarea vocabularului de specialitate dobândit în anul I și II de facultate și 
însuțirea de noțiuni noi specifice afacerilor internaționale. Această disciplină asigură studentului dobândirea abilităţilor 
necesare pentru a comunica eficient în limba engleză. Prin conţinutul său, disciplina îşi propune să asigure studentului 
următoarele cunoştinţe şi abilităţi:   
- familiarizarea cu vocabularul de specialitate;  
- însușirea regulilor de redactare ale unui plan de markting, 
- dezvoltarea abilităților și deprinderilor de prezentare orală, 
-însuşirea tehnicilor și strategiilor de negociere în mediul de afaceri, 

- formarea și dezvoltarea unor capacităţi intelectuale de analiză, sinteză şi comparaţie. 

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 

scrisa (redactarea unui document) și 

realizarea unei prezentari orale pe o 

temă dată. 

 

50% 

Prezenţa la seminar, participare la 

dezbateri, stimularea gândirii critice. 

30% 

10.5 Dosar 
 Alcătuirea unui dosar cu tipuri de 

documente studiate  

20% 

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

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : 

-Studentul trebuie să aibă dosarul de documente predat şi cu susţinerea promovată. 

-capacitatea de a comunica la nivel de a fi înţelespetemeuzualeși de specialitate 

-capacitatea de a utilizași de a recunoașteterminologia de specialitateși a 

structurilorgramaticaledinlimbaenglezăpentruobiectivespecificeînprocent de 50% dincantitatea de informaţie. 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 

-capacitatea de a comunicacorect si coerentpeteme de specialitate; 

-capacitatea de a utilizacorectși de a recunoasteterminologia de specialitateși a 

structurilorgramaticaledinlimbaenglezăpentruobiectivespecificeînprocent de peste 90% dincantitatea de informaţie. 

- Examenul final promovat, pe fiecare etapă, cu nota minim 5. 

 

 

 


