
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 7.1 

 

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 1 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 
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Cursul abordează perspective asupra tehnicilor de susţinere a discursurilor publice, în 

general, şi a celor pe teme tehnice, în particular, printr-o centrare asupra folosirii strategiilor 

retorice în limba engleză, cu scopul perfecţionării  de către studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor 

privind discursurile pe teme din domeniul tehnic. În acest sens, cursul pregăteşte studenţii în 

vederea situaţiilor în care vor participa la evenimente care impun aplicarea tehnicilor de susţinere 

a discursului public în contexte tehnice: prezentări în limba engleză în cadrul disciplinelor de 

specialitate, pe parcursul anilor de studiu, prezentări în cadrul interviului de angajare, situaţii de 

prezentare în contexte profesionale, etc. 
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 La finalul semestrului, studenţii vor fi dobândit cunoştinţe despre legătura strânsă dintre noţiunile 

specifice specializării lor şi comunicarea lor în limba engleză, în contexte academice şi profesionale. 

În acelaşi timp, ei îşi vor fi dezvoltat competenţa verbală şi abilitatea de a pleda pentru concepte şi 

soluţii tehnice într-un fel bine structurat şi convingător. 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 

profesionalǎ la nivel verbal 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 

Studenţii vor dobândi cunoştinte şi vor dezvolta abilităţi necesare în cazul 

prezentarilor în contexte academice şi profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul seminarului, studenţii vor fi dobândit cunoştinţe privind 

următoarele aspecte: 

--descrierea şi recunoaşterea anumitor strategii retorice aplicate în 

domeniul tehnic 

--susţinerea de prezentări, descrierea şi pledoaria pentru soluţii tehnice, în 

contexte academice şi profesionale 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere generală. Importanţa ascultării active. 

Tehnici de dezvoltare a ascultării active 
 

 

 

 

Prelegerea, 

conversaţia, 

exerciţii practice, 

dezbaterea, 

 

 

 

2. Specificitatea prezentărilor pe teme tehnice 

3. Dimensiunea non-verbală a prezentării. Scheme 

culturale de interpretare a limbajului corporal 

4. Elemente de comunicare interculturalǎ. Tipuri de 

auditoriu. Importanţa plierii mesajului la tipul de 

auditoriu 



5. Strategii de începere a unui discurs. Captarea atenţiei, 

trasarea obiectivelor, câştigarea credibilităţii şi 

referinţa la etape. Tehnici de încheiere a unui discurs 

pe teme tehnice Strategii folosite de vorbitori celebri, 

în contexte ingineresti şi non-ingineresti 

activităţi 

individuale şi în 

echipă 

6. Noţiuni despre coerenţa şi coeziunea discursivă 

7. Referinţa la dovezi şi numere în cadrul unui discurs pe 

teme tehnice. Expresii specifice 

8. Strategii discursive folosite în cazul formulǎrii de 

cerinţe referitoare la produse 

9. Strategii discursive folosite în cadrul întâlnirilor de 

lucru 

10. Pregǎtirea interviului de anagajare 

11. Intrebǎri specifice adresate în cadrului interviurilor de 

anagajare 

12. Tehnici de prezentare în cadrul interviului de angajare 

13. Proiecte studenţi 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatorilorreprezentativi  din domeniul afferent 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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


