FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Automatica si calculatoare
Limbi Moderne si Comunicare
Automatica
Licenţă
Automatica
IF – învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limbi străine I (engleză, franceză, germană)
2.2 Aria de conţinut
CT2
2.3 Responsabil de curs
Asist.dr. Auguszta Szasz Auguszta.Szasz@lang.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de
Asist.dr. Maria Olt Maria.Olt@lang.utcluj.ro
seminar
Asist.dr. Monica Negoescu Monica.Negoescu@lang.utcluj.ro
Asist. dr. Cristina Malutan, Cristina.Malutan@lang.utcluj.ro

2.5 Anul de studiu 1

2.6 Semestrul 1

2.7 Tipul de
evaluare

C 2.8 Regimul
disciplinei

DC,
DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: curs
- 2 seminar / laborator
2
3.4 Total ore din planul de
52 din care: curs
- 28seminar / laborator
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
8
Tutoriat
Examinări
4
Alte activităţi...................................
24
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Nivel de cunoaştere a limbii străine A2-B2 (conform CEFR)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

•
•

N/A
Prezenţa la seminar este obligatorie

Competenţe Competenţe
transversale profesional
e

- Identificarea trăsăturilor distinctive ale limbii străine pentru scopuri specifice
- Utilizarea elementelor de bază ale discursului ştiinţelor exacte (lexic, structuri lingvistice,
şi gramaticale).
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor
şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul
echipei , într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea competenţei comunicative în context profesional tehnic.
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
După parcurgerea seminarului, studentul va putea să:
-participe la întâlniri, şedinte şi activităţi de lucru şi să formuleze
opinii, evaluări şi recomandări în acest cadru
-ia notiţe pe teme ce aparţin domeniului său de specializare
-citească diverse tipuri de texte din domeniul tehnic şi să extragă
informaţii de ordin specific şi general
-scrie şi să vorbească despre deprinderile şi abilităţile sale
profesionale, despre nevoile sale şi dezvoltarea sa în plan
profesional
8. Conţinuturi
8.1 Curs -

Metode de
predare

Observaţii

Bibliografie8.2 Seminar
1.
Limbaj matematic în limba străină: descrierea formelor
geometrice, formule matematice, exprimarea distanţelor şi a
unităţilor de măsură
2.
Familiarizarea cu domeniul calculatoarelor şi cu
limbajul TIC
3.
Descrierea sistemelor informatice şi a reţelelor
4.
Compararea şi contrastarea produselor pe baza descrierii
acestora. Clasificarea produselor
5.
Formularea instrucţiunilor şi a sfaturilor privind
sistemele de operare. Extragerea ideilor principale dintr-un text
6.
Exprimarea opiniei şi recomandărilor oral şi în scris cu
privire la un aparat sau dispozitiv digital
7.
Compararea interfeţelor. Formularea unor instrucţiuni
pentru efectuarea unor operaţiuni
8.
Exprimarea unor avertizări privind protecţia datelor pe
internet. Formularea unor instrucţiuni în acest sens.
9.
Descrierea scopurilor de folosire a internetului: căutări,
scrierea e-mailurilor, cod de conduită
10.
Tipuri de software: descrierea scopurilor în care se
utilizează software-ul creativ
11.
Studierea
vocabularului
specific
programării.
Formularea de întrebări şi răspunsuri despre limbajele de
programare.
12.
Familiarizarea cu vocabularul de bază al reţelisticii.
Descrierea reţelelor.

Metode de predare Observaţii

Predarea
interactivă, lucrul
in echipă/perechi,
mini-proiecte
individuale si de
grup/pereche

13.
Anticiparea desfăşurării evenimentelor, semnalarea
tendinţelor importante din domeniul TIC.
14.
Test final
Bibliografie
1. Bonamy, D. (2011) Technical English 3&4, course book, workbook, CDs, Pearson, Longman.
2. Esteras, S. R & al. (2010) Professional English in Use For Computers and the Internet, CUP.
3. Esteras, S. R. (2008) English for Computer Users, Cambridge University Press
4. Biber, D & al. (2009) Longman grammar of spoken and written English, Longman.
5. Glendinning, Technology, vol I-II, Oxford University Press, 2008.
6. Ibbottson, M. (2010) Cambridge English for Engineering, CUP.
7. Tripon, Mona: Faszination Technik. Sprachtrainer Deutsch für Studenten technischer Universitäten.
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012. ISBN 978-973-647908-3
8. Dengler/Rusch/Schmitz/Sieber: Netzwerk A1-B1. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2014.
9. Fearns, A./Buhlmann R.: Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf. Lehr-und Arbeitsbuch.
Verlag Europa-Lehrmittel, 2013.
10. Dumon, C.-H., Vermes, J.-P. (2006). Le CV, la lettre et l’entretien, Paris, Eyrolles.
11. Cloose, E. (2009). Le français du monde du travail, Grenoble, PUG.
12. Oddou, M. (2010). Informatique.com, Paris, Cle International.
13. Carras, C., Gerwirtz O., Tolas, J. (2014). Réussir ses études d'ingénieur en français, Grenoble, PUG.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoaşterea unei limbi străine va permite o integrare mai flexibilă a absolvenţilor pe piaţa
muncii, precum şi accesul la dezvoltarea profesională personală. Introducerea în limbajul de
specialitate va facilita capacitatea de documentare în meseria aleasă.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare
N/A

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

10.5
Seminar/Laborator

Studentul poate
Test scris
Test scris 40%
susţine testele doar
Test oral
Evaluare orala 30%
daca a fost prezent la Evaluare pe parcurs
Evaluare pe parcurs 30%
ore in proporţie de
80%
10.6 Standard minim de performanţă
Nota finală se calculează dacă fiecare componentă a evaluării finale se rezolvă corect în proporţie
de min. 60%.

Oct .2016

Titular de seminar
Asist. dr. Maria Olt
Asist.dr. Auguszta Szasz
Asist.dr. Monica Negoescu
Asist. dr. Cristina Malutan

Data avizării în Departament
Oct .2016

Director Departament
Conf. univ. dr. Ruxanda Literat

Data completării

Titular de curs
-

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Automatica si calculatoare
Limbi Moderne si Comunicare
Automatica
Licenţă
Automatica
IF – învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limbi străine II (engleză, franceză, germană)
2.2 Aria de conţinut
CT2
2.3 Responsabil de curs
Asist.dr. Auguszta Szasz Auguszta.Szasz@lang.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de
Asist.dr. Maria Olt Maria.Olt@lang.utcluj.ro
seminar
Asist.dr. Monica Negoescu Monica.Negoescu@lang.utcluj.ro
Asist. dr. Cristina Malutan, Cristina.Malutan@lang.utcluj.ro

2.5 Anul de studiu 1

2.6 Semestrul 2

2.7 Tipul de
evaluare

C 2.8 Regimul
disciplinei

DC,
DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: curs
- 2 seminar / laborator
2
3.4 Total ore din planul de
52 din care: curs
- 28seminar / laborator
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
8
Tutoriat
Examinări
4
Alte activităţi...................................
24
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Nivel de cunoaştere a limbii străine A2-B2 (conform CEFR)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

•
•

N/A
Prezenţa la seminar este obligatorie

Competenţe Competenţe
transversale profesional
e

- Identificarea trăsăturilor distinctive ale limbii străine pentru scopuri specifice
- Utilizarea elementelor de bază ale discursului ştiinţelor exacte (lexic, structuri lingvistice,
şi gramaticale).
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor
şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul
echipei , într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea competenţei comunicative în context profesional tehnic.
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
După parcurgerea seminarului, studentul va putea să:
-participe la întâlniri, şedinte şi activităţi de lucru şi să formuleze
opinii, evaluări şi recomandări în acest cadru
-ia notiţe pe teme ce aparţin domeniului său de specializare
-citească diverse tipuri de texte din domeniul tehnic şi să extragă
informaţii de ordin specific şi general
-scrie şi să vorbească despre deprinderile şi abilităţile sale
profesionale, despre nevoile sale şi dezvoltarea sa în plan
profesional
8. Conţinuturi
8.1 Curs -

Metode de
predare

Observaţii

Bibliografie8.2 Seminar
1.
Formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări, în
cadrul întâlnirilor profesionale. Luarea de notiţe şi rezumarea
informaţiei emise în cadrul discursului oral
2.
Extragerea informaţiei din texte specializate (articole
tehnice, intrucţiuni de folosire a produselor, broşuri tehnice,
mesaje scrise, evaluări de produse, rapoarte şi propuneri) şi
expunerea ei în scris şi oral unui auditoriu de specialişti şi
nespecialişti
3.
Compararea şi contrastarea caracteristicilor unui produs,
proces, eveniment sau activitate
4.
Exprimarea opiniei, în scris sau verbal, asupra unor
teme din domeniul profesional sau asupra locului de muncă.
Reclamarea calităţii produselor sau serviciilor
5.
Exprimarea diferitelor grade de certitudine, evaluarea cu
privire la situaţii, evenimente sau obiecte. Exprimarea
rezultatelor şi a condiţiilor. Furnizarea de informaţii în vederea
susţinerii sau invalidării unui raţionament
6.
Descrierea evenimentelor, a calendarului lor, a ordinii
de desfăşurare şi a duratei
7.
Pregătirea unui dosar de angajare şi a interviului:
prezentarea şi descrierea experienţei de muncă, descrieri şi
abilităti de scriere şi exprimare orală, întrebări şi răspunsuri cu
privire la preferinţele legate de locul de muncă, la nevoi şi
dezvoltare, în plan profesional
8.
Formularea de propuneri, în scris şi oral, şi răspunsul

Metode de predare Observaţii

Predarea
interactivă, lucrul
in echipă/perechi,
mini-proiecte
individuale si de
grup/pereche

adecvat la propunerile celorlalţi, exprimarea acordului şi a
dezacordului
9.
Participarea şi organizarea participării la întâlniri pe
teme cunoscute, în cadrul domeniului de specializare
10.
Exprimarea eufemistică, limbajul politicos şi adecvat în
cadrul interacţiunilor profesionale, repararea comunicării
defectuoase şi a neînţelegerilor
11.
Anticiparea desfăşurării evenimentelor, semnalarea
tendinţelor importante şi a liniilor de o importanţă secundară
12.
Furnizarea de feedback, în scris şi oral, cu privire la
teme de interes tehnic sau profesional
13.
Exprimarea
modalităţii:
necesitatea,
obligaţia,
recomandarea, în cazul temelor de ordin profesional
14.
Test final
Bibliografie
1. Bonamy, D. (2011) Technical English 3&4, course book, workbook, CDs, Pearson, Longman.
2. Esteras, S. R & al. (2010) Professional English in Use For Computers and the Internet, CUP.
3. Esteras, S. R. (2008) English for Computer Users, Cambridge University Press
4. Biber, D & al. (2009) Longman grammar of spoken and written English, Longman.
5. Glendinning, Technology, vol I-II, Oxford University Press, 2008.
6. Ibbottson, M. (2010) Cambridge English for Engineering, CUP.
7. Tripon, Mona: Faszination Technik. Sprachtrainer Deutsch für Studenten technischer Universitäten.
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012. ISBN 978-973-647908-3
8. Dengler/Rusch/Schmitz/Sieber: Netzwerk A1-B1. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2014.
9. Fearns, A./Buhlmann R.: Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf. Lehr-und Arbeitsbuch.
Verlag Europa-Lehrmittel, 2013.
10. Dumon, C.-H., Vermes, J.-P. (2006). Le CV, la lettre et l’entretien, Paris, Eyrolles.
11. Cloose, E. (2009). Le français du monde du travail, Grenoble, PUG.
12. Oddou, M. (2010). Informatique.com, Paris, Cle International.
13. Carras, C., Gerwirtz O., Tolas, J. (2014). Réussir ses études d'ingénieur en français, Grenoble, PUG.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoaşterea unei limbi străine va permite o integrare mai flexibilă a absolvenţilor pe piaţa
muncii, precum şi accesul la dezvoltarea profesională personală. Introducerea în limbajul de
specialitate va facilita capacitatea de documentare în meseria aleasă.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/Laborator

10.1 Criterii de
evaluare
N/A

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Studentul poate
Test scris
Test scris 40%
susţine testele doar
Test oral
Evaluare orala 30%
daca a fost prezent la Evaluare pe parcurs
Evaluare pe parcurs 30%
ore in proporţie de
80%
10.6 Standard minim de performanţă
Nota finală se calculează dacă fiecare componentă a evaluării finale se rezolvă corect în proporţie
de min. 60%.

Data completării

Oct .2016
Data avizării în Departament
Oct .2016

Titular de curs
-

Titular de seminar
Asist. dr. Maria Olt
Asist. dr. Auguszta Szasz
Asist. dr. Monica Negoescu
Asist. dr. Cristina Malutan
Director Departament
Conf. univ. dr. Ruxanda Literat

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Automatica si calculatoare
Limbi Moderne si Comunicare
Automatica
Licenţă
Automatica
IF – învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limbă străină I. Redactarea documentelor tehnice (engleză)
2.2 Aria de conţinut
CT2
2.3 Responsabil de curs
Asist.dr. Maria-Cristina Olt, Maria.Olt@lang.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de
seminar

2.5 Anul de studiu 2

2.6 Semestrul 1

2.7 Tipul de
evaluare

C 2.8 Regimul
disciplinei

DC,
DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: 2 curs
- seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
52 din care: 28 curs
- seminar / laborator
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
8
Tutoriat
Examinări
4
Alte activităţi...................................
24
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

52
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Nivel de cunoaştere a limbii străine A2-B2 (conform CEFR)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

•

N/A

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

- Aprofundarea trăsăturilor distinctive ale limbii străine pentru scopuri specifice
- Utilizarea elementelor de bază ale discursului ştiinţelor exacte (lexic, structuri lingvistice,
şi gramaticale).

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor
şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul
echipei , într-o limbă străină.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională (portaluri Internet,
aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) într-o limbă de
circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă în context
disciplinei
academic/ profesional tehnic.
7.3 Obiectivele specifice
La sfârşitul semestrului, studentul va fi capabil să:
--caute și să utilizeze in mod corect sursele de informare specifice
studiului academic și/ sau științific
--își adapteze stilul de scriere în funcție de tematică, scop, auditoriu
și context
--identifice principalele tipuri de documente specifice domeniului
tehnic/ științific
--organize informaţia în vederea scrierii unui text specific
domeniului tehnic/ științific

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Descrierea scopului comunicării în context profesional sau
academic.
2. Procesul de scriere a unui document tehnic/ științific.
Evaluarea temei, scopului, auditoriului și contextului.
3. Procesul de scrierea a unui document tehnic/ științific.
Propoziția și paragraful. Punctuația și ortografia
4. Organizarea informaţiei şi structurarea ideilor: idei
importante vs. detalii, susţinerea informaţiei şi
exemplificarea, informaţii suplimentare
5. Funcții lingvistice în scrierea tehnică: definirea și
exemplificarea, contrast și comparație, cauză și efect,
descriere, instrucțiuni
6. Prezentarea, descrierea şi interpretarea informaţiilor
numerice, a informațiilor din grafice sau tabele
7. Prezentarea informaţiilor de ordin narativ. Marcatori ai
secvenţei şi conectori sintactici. Elemente de tranziţie,
marcatori ai discursului
8. Revizuire textului și corectarea acestuia.
9. Tehnici de reducere a textului. Sinteza, rezumatul, referatul
10. Prezentarea diferitelor tipuri de documente
tehnice/științifice
11. Limbaj formal vs. limbaj informal. Engleza britanică vs.
Engleza americană
12. Respectarea convențiilor de scriere a documentelor, aspecte
legale și etice privind scrierea documentelor in context

Metode de predare

Predarea
interactivă, lucrul in
echipă/perechi,
mini-proiecte
individuale si de
grup/pereche

Observaţii

academic
13. Idetificarea și utilizarea surselor de informare tipărite și
electronice. Evitarea plagiatului. Parafrazarea. Surse de
referință.
14. Test final
Bibliografie
Marinela Grănescu, Ema Adam (2009) Effective Academic and Technical Writing, U.T.Press, ClujNapoca
Sonia C. Munteanu (2002) Academic Writting for Engineering Students, GenesisTipo, Cluj-Napoca
Philip Rubens (2001) Science and technical writing : a manual of style, Routledge
Angela M. Thody (2006) Writing and Presenting Research, Sage Publications.
8.2 Seminar

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoaşterea unei limbi străine va permite o integrare mai flexibilă a absolvenţilor pe piaţa
muncii, precum şi accesul la dezvoltarea profesională personală. Introducerea în limbajul de
specialitate va facilita capacitatea de documentare în meseria aleasă.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
Test scris
Evaluare pe parcurs

10.3 Pondere din nota
finală
60%
40%

10.5
Seminar/Laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Nota finală se calculează dacă fiecare componentă a evaluării finale se rezolvă corect în proporţie
de min. 60%.

Data completării

Titular de curs
Asist. dr. Maria Olt

Titular de seminar

Oct .2016
Data avizării în Departament
Oct .2016

Director Departament
Conf. univ. dr. Ruxanda Literat

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Automatica si calculatoare
Limbi Moderne si Comunicare
Automatica
Licenţă
Automatica
IF – învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Limbă străină II. Redactarea documentelor tehnice (engleză,
franceză, germană)
2.2 Aria de conţinut
CT2
2.3 Responsabil de curs
2.4 Titularul activităţilor de
Lect.dr. Mona Tripon Mona.Tripon@lang.utcluj.ro
seminar
Asist.dr. Auguszta Szasz Auguszta.Szasz@lang.utcluj.ro
Asist.dr. Maria Olt Maria.Olt@lang.utcluj.ro
Asist.dr. Adina Forna Adina.Forna@lang.utcluj.ro

2.5 Anul de studiu 2

2.6 Semestrul 2

2.7 Tipul de
evaluare

C 2.8 Regimul
disciplinei

DC,
DOB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care: curs
- 2 seminar / laborator
2
3.4 Total ore din planul de
52 din care: curs
- 28seminar / laborator
28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
8
Tutoriat
Examinări
4
Alte activităţi...................................
24
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

52
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Nivel de cunoaştere a limbii străine A2-B2 (conform CEFR)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

•
•

N/A
Prezenţa la seminar este obligatorie

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

- Identificarea trăsăturilor distinctive ale limbii străine pentru scopuri specifice
- Utilizarea elementelor de bază ale discursului ştiinţelor exacte (lexic, structuri lingvistice,
şi gramaticale).

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor
şi atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul
echipei , într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în context
disciplinei
profesional tehnic.
7.4 Obiectivele specifice
La sfârşitul semestrului, studentul va fi capabil să:
--organizeze informaţia în vederea susţinerii de prezentări
--evalueze auditoriul şi să îşi adapteze discursul necesităţilor de
ordin informaţional şi lingvistic
--pregătească şi susţină o scurtă prelegere/prezentare pe teme de
interes profesional, din domeniul de specializare, sau legate de
propriile interese
--să folosească mijloace lingvistice şi paralingvistice pentru diverse
scopuri şi necesităţi comunicaţionale, în cadrul unui domeniu de
interes sau a celui profesional
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Bibliografie
8.2 Seminar
15. Descrierea graficelor de diferite tipuri şi a informaţiilor din
tabele.
16. Formularea unui e-mail profesional. Extragerea
informaţiilor esenţiale şi scrierea de rapoarte.
17. Analizarea textelor elaborate în diferite stiluri (informativ,
descriptiv şi argumentativ) şi recunoaşterea provenienţei
fragmentelor de text.
18. Elaborarea rezumatului unui text / articol ştiinţific
19. Scopului comunicării în contextele profesionale; înţelegerea
şi diferenţierea tipurilor de prezentări: prezentări
informative, descriptive şi argumentative
20. Evaluarea, anticiparea şi descrierea necesităţilor şi
aşteptărilor auditoriului în cazul comunicării pe teme
tehnice/ştiinţifice. Formularea şi ierarhizarea scopurilor
comunicaţionare: plierea pe asteptările auditoriului
21. Organizarea informaţiei şi structurarea ideilor: idei
importante vs. detalii, susţinerea informaţiei şi
exemplificarea, informaţii suplimentare
22. Formatul prelegerii/prezentării orale: introducere, cuprins,
concluzii, întrebări şi răspunsuri
23. Folosirea structurilor care cresc impactul prelegerii:
structuri paralele, triplarea, structuri cumulative,
armonizarea dintre voce şi limbajul gestual.

Metode de predare
Metode de predare

Predarea
interactivă, lucrul in
echipă/perechi,
mini-proiecte
individuale si de
grup/pereche

Observaţii
Observaţii

24. Pregătirea suportului vizual: diapozitivele Power Point—
recomandări şi contraindicaţii; suportul vizual tehnic
(grafice, tabele, etc.). Prezentarea, descrierea şi
interpretarea informaţiilor din suportul vizual.
25. Formularea unei concluzii impactante: recapitularea
principalelor puncte, concluzionarea, mesaje memorabile
26. Invitaţia de a adresa întrebări, comunicarea armonioasă cu
auditoriul, exprimarea părerii, atitudinea
27. Limbaj formal vs. limbaj informal. Politeţea într-o limbă
străină. Folosirea umorului, a ironiei şi a referinţei la
experienţa personală de viaţă pentru transmiterea sensurilor
profunde şi câştigarea susţinerii auditoriului
28. Prezentări studenţi
Bibliografie
Adrian Wallwork (2010), English for Presentations at International Conferences, Springer.
Andrew Bradbury (2006) Successful Presentation Skills, Kogan Page, London.
Angela M. Thody (2006) Writing and Presenting Research, Sage Publications.
Powell, M. (1998) Presenting in English (2nd edition), LTP, London.
Grussendorf, M. (2011) Oxford English for Presentations, Express series. OUP.
Dengler/Rusch/Schmitz/Sieber: Netzwerk A1-B1. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt, 2014.
Fearns, A./Buhlmann R.: Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf. Lehr-und Arbeitsbuch.
Verlag Europa-Lehrmittel, 2013.
Tripon, M.: Faszination Technik. Sprachtrainer Deutsch für Studenten technischer Universitäten.
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012.
Bojin, J., Gelin S. (2003). Intervenir en public, Paris, Éditions d’Organisation.
Grange, B. (2009). Réussir une présentation. Préparer des slides percutants et bien communiquer
en public, Paris, Eyrolles.
Creusy, O., Gillibert, S. (2009). Réaliser son plan de communication, Paris, Eyrolles.
Fayet, M., Commeignes, J.-D. (2008). Méthodes de communication écrite et orale, Paris, Dunod.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoaşterea unei limbi străine va permite o integrare mai flexibilă a absolvenţilor pe piaţa
muncii, precum şi accesul la dezvoltarea profesională personală. Introducerea în limbajul de
specialitate va facilita capacitatea de documentare în meseria aleasă.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/Laborator

10.1 Criterii de
evaluare
N/A

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Studentul poate
Test scris
Test scris 30%
susţine testele doar
Test oral
Evaluare orala 40%
daca a fost prezent la Evaluare pe parcurs
Evaluare pe parcurs 30%
ore in proporţie de
80%
10.6 Standard minim de performanţă
Nota finală se calculează dacă fiecare componentă a evaluării finale se rezolvă corect în proporţie
de min. 60%.
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Titular de seminar
Lect.dr. Mona Tripon
Asist.dr. Maria Olt
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Data avizării în Departament
Oct .2016

Director Departament
Conf. univ. dr. Ruxanda Literat

Data completării

Titular de curs
-

