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PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ 

Codul disciplinei M.T.1.1.5 Anul I, sem I Numărul de credite 4 

 

Categoria formativă a disciplinei 

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă 
DF 

Categoria de opţionalitate a discipline: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) DI 

Discipline 

anterioare 

Obligatorii  

Recomandate Limba engleză 

Obiective 1. Însuşirea de către studenţi a limbajului de specialitate (economic şi de afaceri) utilizat în 

activităţi curente, specifice viitorului economist. 

2. Dobândirea unor competenţe legate de comunicarea de afaceri, cu aplicare în sfera 

turismului şi serviciilor, dar şi a comerţului.  

3. Dezvoltarea capacităţii studenţilor de prezentare a mesajelor, informaţiilor şi instrucţiunilor 

în domeniul comercial. 

4. Pregătire în vederea susţinerii examenului oficial Cambridge BEC Vantage sau Higher. 

Competenţe 

generale şi 

specifice 

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

1) cunoaşterea termenilor specifici comunicării de afaceri în limba engleză şi a noţiunilor de 

gramatică necesare formulării de fraze şi propoziţii cu scopul de a comunica informaţii, de 

a cere informaţii, de a descrie situaţii, de a prezenta şi de a redacta informaţii.  

2) Cunoaşterea competenţelor de comunicare scrisă/orală în cadrul textului. 

Explicare şi interpretare: (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

1) Propulsarea competentelor lingvistice prin metodologie interactiva în procesul de studiere 

a limbii engleze prin diferite activităţi grupate sub categoriile: lexic, gramatica, 

comunicare, civilizaţie, pentru a lărgi orizontul cognitiv. 

Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare):   

1) Corelarea cunoştinţelor  teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică. 

2) Aplicarea competentelor lingvistice in citirea si traducerea textelor uzuale.   

 

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională):  

1) Dezvoltarea interesului şi pasiunii pentru limba engleză. 

Numărul orelor pe semestru / activităţi 

Total C S L P SI 

28 14 14    

Facultatea Facultatea de Management 

Turistic  şi Comercial 

Domeniul Administrarea afacerilor 

Specializarea / 

Programe de studii 

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 



2)  Manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregătirea continua şi conştientizarea 

formarii competentelor cognitive, prin intermediul asimilării mecanismelor lexicale şi 

gramaticale de baza, în procesul de studiere a limbii engleze. 

Conţinut 

tematic al 

cursului 

1. Introducing yourself. Present Simple – the verb TO BE 2 ore 

2. About you. The time  2 ore 

3. Company presentations. Daily activities. Present simple  2 ore 

4. Describing hotels. Modal verbs  2 ore 

5. Job responsibilities. 2 ore 

6. Global cuisine. Present Continuous. 2 ore 

7. A short history of tourism. Past simple 2 ore 

Seminariile conţin exerciţii şi teste pe temele şi problemele gramaticale discutate la curs. 

Teste şi teme de 

control 
1. Fiecare unitate parcursă este urmată de un test şi/ sau o temă de control. 

 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV-Probă de verificare, LP-lucrări de  E 

Stabilirea notei 

finale (procentaje) 

- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 80% 

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.  

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control 20% 

- activităţi ştiinţifice  

Bibliografia 1. I. Wood, A. Williams,  Pass Cambridge BEC PreliminarySummertown Publishing, 

2004. 

2. P. Emmerson, Business Grammar Builder. Macmillan, 2002. 

3. BEC Preliminary examination Papers, CUP, 2004 

4. Turner, J. Business Grammar and Vocabulary. 2000. Oxford University Press. 

5. Pohl. A, 2002. Test Your Professional English, Penguin English. 

6. Mary Ellen Guffey. 2010.  Business English, Cengage Learning. 

Lista materialelor 

didactice necesare 

1. Luiza Caraivan. A Course in Business English. 2006. Editura Eurostampa, 

Timisoara 

 

Titular de disciplină Grad  didactic, titlu Semnătura 

CARAIVAN LUIZA Conf  dr.   

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

 

Compatibilitatea cu programe similare din ţară şi străinătate: 

http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html 

 

http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html

