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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Acest curs are menirea de a oferi masteranzilor cunoștințe de bază în domeniul gramaticii limbii engleze în 

comparație cu gramatica limbii române pentru a fi în stare să folosească cunoștințele căpătate la traducerea 

textelor și în conversație, la comunicareascrisă și orală. Ne propunem să prezentăm compartimentele morfologice 

și sintactice engleze în comparație cu cele din limba română, stabilind analogiile și divergențele dintre ele în 

procesul de analiză și traducere a textelor și de asemenea în procesul comunicării. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale:  

- Să evidențieze categoriile morfologice și sintactice comune, similare și divergente în rezultatul comparației  

- Să exercezecategiriile gramaticale pentru consolidarea cunoștințelor din domeniulgramaticii; 

- Să-și controleze cunoștințele din acest domeniulal limbii engleze cu cele din limba română. 

Competențe specifice: 

- să evidențieze și să cunoască categoriile gramaticale similare în limbile în cauză; 

- să identifice categorii gramaticale divergente și să le compare; 

- să recunoască categoriile gramaticale în texte și să le utilizeze în comunicarea orală și scrisă. 

Finalităţi de studii 

Studenții vor putea: 

-  să dezvolte abilități de comentare științifică a diferitor categorii gramaticale cu referire la specificul lor 

lexico-gramatical;  

- să explice formarea unor categorii gramaticale din limba engleză în comparație cu cele din limba română; 

- să formeze deprinderi de analiză a anumitor fenomene și construcții gramaticale engleze; 

- să compare funcțiilecategoriilor gramaticale engleze (a formelor impersonale) cu corespondențele lor din 

limba română; 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă, domeniul general 

de studiu Filologie. 

Teme de bază: Tipurile de diateză activă și pasivă. Cazuri speciale a diatezei pasive.  Ordinea de cuvinte directă 

și indirectă. Participii, forme, funcții, utilizare.Construcții participiale, traducerea lor . Gerunziu, forme, funcții, 

utilizare. Construcții gerunziale. Substantive verbale, funcții, utilizare. Diferențierea dintre Participiul prezent, 

Gerunziu și Substantive verbale.Infinitiv, forme, funcții,utilizare. Construcții infinitivale.Consecutivitatea 

timpurilor.Vorbirea directă și indirectă. Transformarea vorbirii directe în indirectă și invers. Lucrare de control. 

Strategii de predare-învăţare:prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 



Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota 

finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  

(40%), evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 
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