
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
  

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul Engleză 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Marketing  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbă străină IV 

2.4 Anul de studiu II 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei F 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 22 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat  - 

Examinări 10 

Alte activităţi ...................................  

3.7 Total ore studiu individual 50  

3.9 Total ore pe semestru 50  

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   

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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1. Identificarea, descrierea  şi utilizarea adecvată a terminologiei specifice domeniului finanţe-bănci; 
2. Traducerea şi interpretarea adecvată a textului de specialitate din domeniul finanţe-bănci; 
3. Deprinderea abilităţii de documentare independentă şi neasistată în limba engleză, în domeniul de 
specialitate; 
4. Capacitatea de utilizare independentă a structurilor gramaticale, conversaţionale şi a termenilor de 
specialitate în limba sursa şi în limba ţintă în discursul scris şi oral.  
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CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT3 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  - consolidarea cunoştinţelor de limba engleză generală şi cu aplicabilitate la 
discursul specializat 

7.2 Obiectivele specifice  - cunoaşterea caracteristicilor morfosintactice ale discursului specializat 
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate, precum 
şi a structurilor gramaticale aplicate şi aplicabile limbajului de specialitate 
- dobândirea competenţelor lingvistice implicate în procesul de interpretare 
şi traducere a textului din domeniul de specialitate 
- deprinderea abilităţii de documentare în limba engleză, în domeniul de 
specialitate  
- creşterea capacităţii de comunicare orală în viaţa cotidiană şi profesională 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Gramatică – lexicologie, morfologie, sintaxă  
- Terminologie de specialitate. Derivarea.  Compunerea. Sintagme complexe. 
Colocaţii 
- Categorii verbale (timp, mod, aspect) 
- Sintaxa frazei. Constrângeri modale în subordonate 

Conversaţia 
Explicaţia 
 
Exerciţii aplicative 
 
Simularea de 
situaţie 

10 ore 

2. Comunicare cotidiană şi profesională orală şi scrisă 
Funcţiile limbajului  
Conversaţiile telefonice şi exprimarea în cadrul şedinţelor.  

 Redactarea si completarea documentelor profesionale diverse.  

 
10 ore 

 Redactarea elementelor de marketing personal - C.V., scrisoare de 
motivaţie, scrisoare de recomandare 

 Redactarea mesajelor electronice profesionale 
Texts : Business trips, Entertaining customers, Business communication, 
Meetings and telephone calls, Describing performance, Human resources 
management, Training and job application 

 
 
2 ore 

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

Consolidarea cunoştinţelor de limbă străină asigură o mai bună capacitate de documentare în domeniul de 
specialitate şi capacitatea de a comunica în contexte profesionale cu alţi specialişti.  

 

10. Evaluare 

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

10.4 Seminar - înţelegerea textului - traducere text de limbă engleză de 
specialitate 

30 % 

- capacitate de 
exprimare scrisă 

- - redactare de C.V.  15 % 

- - redactare de scrisoare de 
motivaţie 

15 % 

- - redactare de mail profesional 10 % 

- capacitate de 
exprimare orală 

- - prezentare personală 20 % 

- Oficiu  10 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă – capacitatea de a înţelege 50% din informaţia unui text în limba engleză 
generală, capacitatea de a utiliza şi de a recunoaşte terminologia de specialitate, cunoaşterea  structurilor gramaticale 
de bază din limba engleză. 

 

 

 

 


