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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Limba engleză (nivel debutant)  este destinat studenţilor începători, care doresc să-şi dezvolte şi să-şi 

extindă cunoştinţele de limbă engleză. Obiectivul general al disciplinei este formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

necesare utilizării limbii moderne în general şi în scopuri profesionale, prin dezvoltarea competenţelor lingvistice, 

discursive, strategice şi socioculturale. La finele cursului studentul va putea să înţeleagă ideile principale din texte 

complexe pe teme concrete şi abstracte, va fi capabil să utilizeze limba eficient în viaţa socială, profesională sau 

academică, va formula întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- automatizarea activităţii profesionale; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă; 

- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 

- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii. 

Competenţe specifice: 
- identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul fizicii; 

- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate;  

- identificarea domeniilor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor obţinute în scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii; 

- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii: 

- înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză; 

- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale; 

- relatarea clară şi fluentă, oral şi în scris, a unor întâmplări reale sau imaginare, situaţii cotidiene, experienţe 

personale; 

- adaptarea vorbirii la particularităţile auditoriului/ interlocutorului (stil formal/ informal); 

- redactarea unor mesaje de diferite tipuri (note, scrisori etc); 

- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate; 

- comunicarea eficientă într-un mediu profesional în care este necesară utilizarea unei limbi moderne. 

Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 3, conform ISCED – 

bacalaureat. 

Teme de bază: 1.Past simple. 2. Regular verbs. Rules of reading. 3. Irregular verbs. 4. My lost holiday. Degrees 

of comparison adjectives. 5. Adjectives. Synonyms. Antonyms. 6. Describing  a person. 7. Future Simple. Going 

to. 8. Conditional sentences. 9. Make or do. 10. The modal verbs and their substitutes. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, audieri, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 

Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii lucrului individual al 

studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie selectivă 

1. Arachin V. D. Curs practic de limba engleza. Moscova 2001. 



2. John and Liz Soars. Headway. Elementary. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

3. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

4.  John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Student’s book. Oxford University Press. 

5. Bonk N. A. Manual de limba engleza. Moscova, 2001. 

6. Vince Michael. Intermediate Language Practice, MacMillan Heinemann, 1998. 

7. Swan, Michael. Practical English Usage, Oxford University Press, 2005. 

8. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP, 1998.  

9. Rogers, John. Market Leader Practice File. Elementary English. Harlow: Longman, 2004.  

 

Data 

 

 

Semnătura 

 


