FIŞA DISCIPLINEI
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de învăţământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
de Instalaţii
Ingineria Instalatiilor
Inginerie Civilă şi Instalaţii
Masterat
Ingineria Instalatiilor/Inginer MS
IF- învăţământ cu frecvenţă
19.10

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Responsabili de curs
2.4 Titularul aplicatiei de lucrări
2.5 Anul de
studii

Limba străină (engleză aplicată)
Limbi straine
Conf.dr. Marinela Granescu
Lect. Dr. Ruxanda Literat
II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de Colocviu 2.8 Regimul
evaluare
disciplinei

DA/DOP

Denumirea disciplinei

II/1

Limba engleza

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
săpt.
ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P
14
1
14
38

3.1 Număr de ore pe săptămână
1
3.2 din care curs
3.3
aplicaţii
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5 din care curs
3.6
aplicaţii
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7
Total ore studiul individual
38
3.8
Total ore pe semestru
52
3.9
Număr de credite
2

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

52

2
1
14
Ore
28
8
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum
minimum A1 şi maximum B1 Cf. Cadrului European de
Referinţă pentru Limbi şi Portofoliului Lingvistic
European
4.2 De competenţe

1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a aplicaţiilor
-

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie să
cunoască)

Cunoştinţe teoretice :
 structuri şi vocabular tehnic de specialitate din domeniul de studiu
 cunoştinţe de gramatică specifice discursului tehnic şi ştiinţific

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Deprinderi dobândite:
 fluenţă verbală în activităţi comunicative;
 spirit de analiză şi sinteză în studierea de documente ştiinţifice, luarea de
notiţe, susţinerea unei argumentaţii;
 scriere de texte coerente şi detaliate care transmit o informaţie, cu subiecte
relative la preocupările profesionale;

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

Abilităţi dobândite:
 Utilizarea de strategii verbale şi non-verbale în situaţii cu caracter
profesional
 Înţelegerea de articole şi rapoarte ştiinţifice, conferinţe şi discursuri cu o
argumentaţie complexă
 Abordarea pertinentă a unor probleme interculturale din domeniul
ingineresc şi de afaceri
 Dezvoltarea potenţialului relaţional şi înţelegerea interacţiunilor umane
CT2. - Să aibă abilităţi de conducere pe proiecte complexe,
- Să dezvolte relaţii parteneriale cu alte medii economice,
- Să aibă abilităţi de comunicare, în limba engleza şi transmitere a informaţiilor
către grupuri şi medii profesionale, manifestarea unei atitudini anteprenoriale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi
8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitică)

Metode de
predare

Observaţii

Metode de
predare

Observaţii

1
2
3
4
5
6
7
8.2. Aplicaţii - lucrari

2

2 ore
Lexicul ştiinţific şi tehnic. Sintaxa limbajelor de specialitate
Identificarea şi prezentarea materială a unui text, analiza
2 ore
paragrafelor, câmpul lexical, cuvintele cheie, gramatica
3
Rezumatul, conspectul (reformularea, conectorii logici,
2 ore
respectarea situaţiei de enunţare)
- stil de
4
Sinteza (selectarea informaţiei, diagrama ideilor, elaborarea
2 ore
predare
textului)
5
Disertaţia – elemente tehnice, de conţinut şi bibliografice. interactiv;
2 ore
- consultaţii.
Susţinerea disertaţiei.
6
Candidaturi burse, masterate, doctorate. Acorduri universitare,
2 ore
propuneri de proiecte, încheieri de parteneriate în limba
engleză
7
Comunicarea interculturală. Diferenţe comunicative induse
2 ore
intercultural: diferenţe lexico-semantice, gramaticale şi
culturale, în relaţiile interpersonale şi instituţionale
Bibliografie
1. Ioani, M., Vlaicu, R., Grănescu M - Tehnici de comunicare pentru ingineri, UTPRES; ClujNapoca, 2002.
2. Grănescu, M., - Learning English and Learning about Yourself, UTPRES, - Cluj-Napoca, 2008
3. Grănescu, M., - English for Science and Technology, - Ed. Cavaliotti, Bucureşti, 1987
4. *** [Catedra de Limbi străine] - Teste de competenţă lingvistică - U.T.Pres, Cluj, 2003
5 *** [Catedra de Limbi străine] - Students' Grammar of English - U.T.Pres, Cluj, 2002
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2

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor, profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor care-si desfasoara activitatea in proiectare si
executie. Consolidare acte de vorbire. Norme şi convenţii textuale. Acte de discurs specifice
limbajului ştiiţific şi tehnic: definiţia, clasificarea,exemplificarea, opoziţia şi evaluarea
comparativă. Descrierea aparatelor, proceselor, instrucţiuni de folosire
10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
activitate
nota finală
Curs
Un test scris (0,5
100 %
Temele de studiu individual
ora)
şi
o
din Portofoliul studentului şi
prezentare orală
Aplicaţi
prezentarea orală se
(10 min/student)
corectează/notează dacă sunt
predate/susţinute la termenele
stabilite.
10.4 Standard minim de performanţă
Componentele notei:
Test final scris (Ts) şi oral (To), Portofoliul lingvistic individual (P),
Activitate la seminarii (As)
Formula de calcul a notei:
N = O,4 Ts + O,3 To + O,2 P + 0,1 As
Condiţie de obţinere a creditelor: nota se calculează dacă fiecare componentă este realizată
minimum 60%.
Data completării
25.09.2016

Titular de curs,

Data avizării în departament
02.10.2016

Titular de lucrări,
Conf.dr.Marinela GRANESCU
Lect. Dr. Ruxanda LITERAT
Director departament
Conf.dr. ing. Carmen MÂRZA
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