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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

G.01.O.0.06 120 30 30  60 4 Română/ 

rusă/englez

ă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

Stăpânirea unui repertoriu 

lingvistic adecvat pentru 

înțelegerea mesajelor orale și 

scrise necesare obținerii 

informațiilor în scopuri 

profesionale. 

- a cunoaște caracteristicile generale ale limbajului 

standard și de specialitate, precum și specificul 

utilizării acestora în diferite forme (scrisă, verbală 

și nonverbală); 

- a folosi informaţia relevantă prin sesizarea 

semnificației globale a mesajelor orale și scrise; 

- a sintetiza în mod coerent mai multe informații din 

diverse mesaje scrise și orale în funcție de 

specificul profesional. 

Producerea mesajelor scrise 

de interes profesional prin 

utilizarea arsenalului asimilat 

de elemente de ordin morfo-

sintactic și ortoepic. 

- a cunoaște parametrii lingvistici necesari 

producerii mesajelor scrise; 

- a folosi corect normele ortografice, ortoepice și 

regulile de dispunere în pagină și de organizare ale 

textului specializat; 

- a produce eseuri sau rapoarte în care să fie expuse 

informații și / sau aduse argumente în sprijinul 

poziției promovate, cu respectarea normelor 

lingvistice; 

- a redacta corespondența de afaceri, precum și a 

elabora planuri de acțiune sau strategii în vederea 

îmbunătățirii activității profesionale. 

Posedarea unui vocabular 

specializat necesar înțelegerii 

și producerii mesajelor cu 

caracter profesional. 

a cunoaște o vastă gamă de termeni de 

specialitate, precum și mecanismele de formare 

ale acestora; 

- a utiliza corect construcțiile lexico-gramaticale în 

situații determinate de necesitățile profesionale; 

- a produce o varietate de mesaje scrise și orale în 

contexte profesionale, utilizând adecvat 

vocabularul de specialitate. 

Stăpânirea unei game vaste 

de expresii uzuale, pentru a 

participa la interacțiuni 

verbale în diverse contexte 

socio-culturale și 

profesionale. 

a identifica parametrii socio-culturali ai limbii 

străine studiate; 

- a folosi registrele lingvistice adecvate 

circumstanțelor actului comunicațional, precum și 

a opera cu diferite formule uzuale și expresii 

idiomatice specifice mediului de specialitate; 

- a utiliza potențialul limbajului verbal și non-verbal 

în scopul stabilirii contactului necesar cu 



 

interlocutorii și asigurării unei comunicări 

eficiente; 

- a emite mesaje orale logice și coerente, folosind 

un limbaj potrivit contextului și respectând 

convențiile folosite în conversație, normele sociale 

și culturale. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Brands Present Simple and Present Continuous. Words that go with brand, product and market. Taking part 

in meetings. 

2. Advertising Articles Authentic advertisments Starting and structuring a presentation 

3. Money Words and expressions for talking about advertising Describing trends Dealing with figures and 

finance 

4. Human Resources  -ing forms and infinitives Job interviews and applications.The Curriculum Vitae Getting 

information on the telephone 

5. Leadership Relative Clauses Character adjectives Describing qualities of good leadership 

6. Competition Passives. Competition idioms Negotiating new contracts with suppliers 

Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Studeţii  vor efectua următoarele activități care includ : eseu, traducerea unui articol/ text de specialitate, 

proiect/ prezentare orală, glosar terminologic. 
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