
 

 

 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea  LITERE 

1.3 Departamentul FILOLOGIE ŞI STUDII CULTURALE 

1.4 Domeniul de studii INGINERIE ELECTRICĂ 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea ELECTROMECANICĂ 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 8.00 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi moderne 1 

2.2 Titularul de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator / proiect 
Asist.dr. Barbul Minodora minodora.barbul@cunbm.utcluj.ro   

  

2.4 Anul de studiu               I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 

2.7 Regimul disciplinei 
Categoria formativă DC 

Opționalitate DI 

 

3. Timpul total estimate 

 

3.1 Număr de ore pe    

săptămână 
1 din care: 

3.2 

Curs 
 

3.3 

Seminar 
1 

3.3 

Laborator 
 

3.3 

Proiect 
 

3.4 Număr de ore pe semestru 14 din care: 
3.5 

Curs 
 

3.6 

Seminar 
14 

3.6 

Laborator 
 

3.6 

Proiect 
 

3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: 

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 2 

(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

(d) Tutoriat  

(e) Examinări 1 

(f) Alte activităţi:  

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 11 

3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 25 

3.10 Numărul de credite 1 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe 
Capacitatea de a asculta, vorbi, reacționa, citi și scrie în limba engleză la nivel 

minim A2 conform CEFR 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

mailto:minodora.barbul@cunbm.utcluj.ro


 

 

 
 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului / 

proiectului 

În sala de clasă ori în mediul online, prin platforma KnowledgeBase şi aplicaţia 

Zoom 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

CUNOȘTINȚE: 

 Cunoaşterea unor noţiuni de specialitate şi  utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională în 

limba engleză 

 Utilizarea terminologiei specifice pentru traducerea, explicarea şi interpretarea unor variate tipuri 

de texte de specialitate 

ABILITĂȚI: 

 Citirea şi traducerea unor texte din limba engleză în limba română  

 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice în comunicarea orală pe marginea textelor folosite 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  

 Abordarea pozitivă a textelor de tradus şi căutarea de soluţii pentru înţelegerea şi transmiterea 

mesajului oral în limba engleză 

  Capacitatea de concentrare şi identificare a terminologiei potrivite contextului 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Studenţii vor acumula, consolida şi opera cu un vocabular specific 

domeniului lor de activitate prin activităţi de citire şi traducere 

 Studenţii se vor familiariza cu texte scrise în limba engleză specifice 

domeniului lor de activitate  

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea corectă a terminologiei specifice  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

  

  
  

Bibliografie 

 

 

8.2 Seminar / laborator / proiect 

1 Introducere în structura unei companii 2 ore Metode de predare Observaţii 

2 Un tur al locului de muncă 4 ore 

Conversaţie, Citire, 

Traducere, 

Problematizare 

 

Fiecare 

subiect 

este 

abordat 

atât 

individual 

de 

studenţi, 

cât şi prin 

sesiuni de 

grup 

online 

3 Unelte şi echipamente 4 ore 

4 Furnizori, clienţi şi părţi contractuale  2 ore 

5 Consolidare 1 ore 

6 Evaluare finală 1 ore 

Bibliografie 

Valerie Lambert and Elaine Murray, Everyday technical English. 

English for Work, Longman 2005  

Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering. Professional 

English, Cambridge University Press, 2008 

“English for engineering”, materiale disponibile online la 

https://eslrightnow.com/english-for-engineering/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Mechanics 

https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=engineering 

 

https://eslrightnow.com/english-for-engineering/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Mechanics
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=engineering


MINISTERUL EDUCATIEI 

QD 
_________ UNIVERSITATEA TEHNICA ________ _ 

DIN CLUJ-NAPOCA 

I I 
9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu a�teptarile reprezentanplor comunitapi epistemice,

asocia ·ilor rofesionale i an a·atorilor re rezentativi din domeniul aferent ro ramului

Alcatuirea curriculei corespunde solicitarilor studentilor �i a fost confrrmata de absolventii acestei specializiiri 
ca fiind una utila �i instructiva 

10. Evaluare

Tip activitate IO. I Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
I 0.3 Pondere 
din nota finala 

10.4 Curs 

10.5 Seminar/Laborator Evaluarea finala Evaluare finala scrisa 50% 
/Proiect Activitatea la seminar Evaluare pe parcurs 50% 

I 0.6 Standard minim de performanta 
Studentul va participa activ la orele de curs practic �i va raspunde corect �i integral cerintelor formulate in examenul de 
evaluare 

Titulari Data completarii:  

Curs 

Aplicatii 

Titlu Prenume NUME 

Asist. Dr. Minodora Barbul 

Data avi:ziirii 'in Consiliul Departamentului Director Departament 
Lect.dr.Anamaria Falau� 

 

Data aprobarii in Consiliul Facultatii 

 

Decarr 
Conf.dr. Mircea Fare� 

sir. Memorandumului nr. 28. 400114 Cluj-Napoca. Romania 

Semnatura 

tel. +40-264-401200. fax +40-264-592055. secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280 _____ _ 

www.utcluj.ro 


