
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea Automatica si Calculatoare 

1.3 Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Sistemelor  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Automatică şi Informatică Aplicată 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 21.1 

 

2. Date despredisciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi străine 2 (limba engleză) 

2.2 Aria de conţinut  

2.3Responsabil  de curs Lect. dr. Cecilia Policsek            Cecilia.Policsek@lang.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar 

/ laborator / proiect 
 

2.5Anul de studiu 2 2.6Semestrul 1 
2.7Tipul de 

evaluare 
C 2.8Regimuldisciplinei Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 
 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs,bibliografie şi notiţe 
 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 
 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat  

Examinări 
 

Alte activităţi................................... 
 

3.7 Total ore studiu individual 24 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Nivel B1 CEFR 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Prezenţa la ore, studiul individual, predarea temelor 

 

 



5.2. de desfăşurare 

aseminarului/laboratorului / proiectului 
 

6. Competenţele specific acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţ

ep
ro

fe
si

o
n

al
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Deprinderea de a scrie în context academic (documentare, colectare şi selectare a informaţiilor, 

redactare, revizuire şi corectare a lucrării) 

Respectarea convenţiilor privind lucrările scrise în context academic, a eticii profesionale, în 

utilizarea corectă a surselor 

C
o

m
p

et
en

ţe

tr
an

sv
er

sa
le

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare. Prin importanţa specialǎ acordatǎ dialogului, exemplelor specifice 

şi proiectelor, cursul îsi propune în acelaşi timp sǎ contribuie la conştientizarea de cǎtre studenţi a 

importanţei codurilor şi conceptelor-cheie pe care se bazeazǎ comunicarea academicǎ şi profesionalǎ 

la nivel scris şi sǎ dezvolte abilitǎţile de ascultare activǎ, gândire criticǎ şi muncǎ în echipǎ. 

7. Obiectiveledisciplinei (reieşind din grila competenţelor specific acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul îsi propune o abordare centrată pe cunoaşterea regulilor gramaticale 

şi a convenţiilor discursive privitoare la scrierea documentelor tehnice în 

limba engleză 

7.2 Obiectivele specifice 

Dezvoltarea deprinderii de a căuta şi utiliza în mod corect sursele de 

informare specifice studiului academic şi/sau ştiinţific 

Dezvoltarea deprinderii de a scrie în limbajul de specialitate 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni despre importanţa comunicării academice şi 

profesionale în limba engleză 

Prelegerea, 

conversaţia, 

exerciţii practice 

de scriere, 

dezbaterea, 

activităţi în echipă 

 

2. Specificităţi ale comunicării academice şi ale 

comunicării profesionale în limba engleză 

3. Procesul de scriere a unui document tehnic. 

Identificarea şi folosirea surselor tipărite şi electronice 

4. Elaborarea documentelor tehnice 

5. Folosirea propozitiilor şi a paragrafului în elaborarea 

textelor tehnice 

6. Funcţii lingvistice în scrierea academică si tehnică: 

definire şi exemplificare, contrast şi comparaţie, cauză 

şi efect 

7. Tehnici de redactare a rezumatului 

8. Elemente de coerenţă, coeziune şi lizibilitate a textelor 

9. Tipuri de documente tehnice 

10. Respectarea convenţiilor de scriere a documentelor. 

Aspecte legale şi etice privind scrierea documentelor 

în context academic 

11. Evitarea plagiatului. Descrierea sistemelor de citare 

specifice 

12. Revizuirea textului şi corectarea acestuia. Descrierea 

greşelilor frecvente în elaborarea documentelor 

academice şi profesionale. Tipologia greşelilor 

ortografice 



13. Proiecte studenţi 

14. Test final 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi  din domeniul aferent programului 

Creşterea potenţialului de angajare în companii care fac uz de limba străină. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

 
Test scris + proiecte studenţi 

Test scris + teme şi 

proiecte 

 

 

Onsite: Test scris: 

50% 

Teme şi proiecte: 

50% 

 

 

 

 

10.5 Seminar/Laborator    

10.6 Standard minim de performanţă:  minim 50% din testul final 
 

 

Data completării 

3.09.2022 

Titular de curs     

Lect. dr. Cecilia Policsek 

 

Titular de seminar / laborator / 

proiect 

Data avizării în Departament 

5.09.2022 

 

 

                   Director Departament 

                         Conf. dr. Ruxanda Literat 

 

 


