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FIŞA DISCIPLINEI 
 

LIMBA ENGLEZǍ 
 

2020 - 2021 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 
1.3 Departamentul Autovehicule si Transporturi 
1.4 Domeniul de studii Ingineria Transporturilor 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Ingineria Transporturilor si Traficului/ Inginer ITT 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Limba engleză II 
2.2 Titularul activităţilor de curs   - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator  Lect. univ. dr. Costeleanu Mirela 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei 
Opţio 
nală 
(A) 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs  3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs  3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 11 
Tutorat  
Examinări 4 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual        47 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe 
Nivel de competenţă lingvistică A1-A2 conform Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/ 
mp3 player pentru audiţii 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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CT3 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al 
adaptării la dinamica cerinţelor acesteia si pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a 
abilităţilor lingvistice si a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării.   
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

    Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile 
principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din 
specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un 
vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din 
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în 
viaţa socială, profesională sau academică  
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7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau 

socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu 

B. Obiective procedurale Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv 

plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie 

C. Obiective atitudinale Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul 

de studii urmat; Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia engleză şi europeană. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

 1    

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Success; Finding a job 
 2 

 

Lectura dirijată 
- Ascultare 
suport audio/ 
Conversaţia 
- Traducerea / 
versiunea 

-Exerciţii de 
lexic 

Metode audio 
Laptop 

2 
New directions; Making a difference  

2 
3 Communication; getting your message across   2 

4 
The world of science; Personal challenges  

2 

5 
A positive outlook; Teamwork  

   2 
6 Science and Technology   
7 Mid-term test  2 
8 Technology and Society 2 
9 Innovation; Bright  Ideas 2 

10 Public Relations; True Lies 2 
11 Cultural Awareness; Boardroom Culture Clash 2 
12 Career Management 2 
13 Corporate Entertaining 2 
14 Final examination 2 
Bibliografie 
1. Bell, Jan, Gower, Roger, Advanced Expert, Pearson, 2014 
2. Schmitt, Norbert, Schmitt, Diane, Focus on Vocabulary, Mastering the Academic Word List, Pearson, 2011 
3. Rogers, John, Market Leader,Course Book,  Longman, 2007 
4. Rogers, John, Market Leader, Practice File, Longman, 2007 
 

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

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi: 
- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare; 
- workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

- Participarea activă la seminar, 
- Gradul de încadrare în cerinţele impuse în 
ceea ce priveşte realizarea temelor 
- Gradul de insusire a competenţelor testate 
la evaluarea partial 

Răspunsuri la seminar 
Test scris 
Prezentare referate 
 

30% 
30% 
30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

 
Nivel minimal: Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza satisfăcătoare a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională, şi utilizarea adecvată a resurselor de comunicare şi 
formare profesională (Internet, e-mail,  baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv folosind minimum o limbă 
străină. 

Data completării   Titular de curs,          Titular de seminar / laborator, 
17 septembrie 2020  .....          Lect.univ.dr. Costeleanu Mirela 

  
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,         Director de departament, 
 17 septembrie 2020    (prestator)             (beneficiar), 
 
                                                                            Conf.univ.dr. Citu Laura            Șef lucrări. dr. Bădărău-Șuster Helene 
 
 
 
     .....    ..... 


