
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
 
1.  Date despre program 
 
1.1   Instituţia de învăţământ superior    UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2   Facultatea    FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA 

1.3   Departamentul   TEOLOGIE SI STIINTE SOCIO-RELIGIOASE 

1.4   Domeniul de studii   TEOLOGIE 
1.5   Ciclul de studii    LICENŢĂ 

1.6   Programul de studii / Calificarea   TEOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

 
 
2.  Date despre disciplină 
 
2.1   Denumirea disciplinei    LIMBI STRĂINE MODERNE – Engleză (începători) 

2.2   Titularul activităţilor de curs    Lector univ. dr. Ioana Iliescu 
2.3   Titularul activităţilor de seminar    Lector univ. dr. Ioana Iliescu 
2.4   Anul de studiu I 2.5  Semestrul II 2.6   Tipul de evaluare Examen 2.7  Regimul disciplinei DC/Opt. 

 
 
3.  Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1   Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3   seminar 1 

3.4   Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6   seminar 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 8 

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

3.7   Total ore studiu individual 32 

3.9   Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 60 

3.10   Numărul de credite 2 

 
 
4.  Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1   de curriculum • Gramatica Limbii Române 

4.2   de competenţe   

 



 
5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1   de desfăşurare a cursului  

• Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri / seminarii cu telefoanele mobile deschise. De 
asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului şi nici părăsirea 
de către studenţi a sălii de curs în scopul preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs / seminar întrucât aceasta se dovedeşte 
disruptivă la adresa procesului educaţional. 

 

5.2   de desfăşurare a seminarului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenţii. Nu se vor accepta cererile dee amânare a acestuia pe motive altfel decât 
obiectiv întemeiate. 

 
 
6.  Competenţe specifice acumulate 
 
 
  Competenţe profesionale 

 

• Capacitatea de recunoaştere şi de utiilizare corectă a structurilor gramaticale specifice limbii 
engleze (adecvate nivelului de dificultate al cursului);  

• Capacitatea de recunoaştere şi de utilizare corectă a elementelor de vocabular studiat 

• Capacitatea de comunicare corectă şi coerentă în limba engleză, atât în scris, cât şi verbal. 
 

 
  Competenţe transversale 

 

• Capacitatea de a se implica în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 
specialitate redactate în limba engleză; 

• Accesul profesional la materiale şi documentaţie de specialitate în limba engleză; 

• Capacitatea de a participa la evenimente ştiinţifice, educaţionale sau culturale, la nivel 
naţional sau internaţional, ce necesitată utilizarea limbii engleze; 

• Să participe la proiecte cu caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul 
european. 

 

 
 
7.  Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1    Obiectivul general al disciplinei  

• Deprinderea structurilor gramaticale de bază ale limbii engleze; 
• Acumularea şi fixarea elementelor fundamentale de vocabular; 
• Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi oral; 

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare în scris şi oral. 

7.2    Obiectivele specifice  

• Cunoaşterea şi capacitatea de a utiliza corect structurile gramaticale studiate; 

• Cunoaşterea şi utilizarea vocabularului studiat; 

• Capacitatea de a exprima oral sau în scris informaţii coerente, bine organizate şi 
corecte din punct de vedere lingvistic; 

• Capacitatea de a descifra corect înţelesul unui text, al cărui grad de dificultate este în 
concordanţă cu nivelul cursului; 

• Capacitatea de a interpreta corect informaţia cuprinsă într-un mesaj verbal, al cărui 
grad de dificultate este în concordanţă cu nivelul cursului. 

 



8.  Conţinuturi 
 
8.1 / 8.2   Curs / Seminar Metode de predare Observaţii 

I.         Present Simple versus Present Continuous.   Vocabulary practice.     prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

II.        Past Simple (regular/irregular verbs). USED TO.  Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

III.       Past Continuous.   Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

IV.       Present Perfect Simple.   Vocabulary practice.  prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

V.        The Future – Future Simple, BE GOING TO.   Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

VI.       Revision (theory and practice)  exerciţii + testări (online) 1 curs + 1 seminar 

VII.      Relative Pronouns. Relative Adverbs.   Vocabulary practice.  prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

VIII.     Possessives. BOTH, NEITHER, ALL/NONE.   Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

IX.       Modal verbs – CAN, COULD, BE ABLE TO.    Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

X.        Modal verbs – MUST, HAVE TO, NEEDN’T.   Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

XI.        The Infinitive. TOO / ENOUGH.   Vocabulary practice.  prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

XII.       SOME / ANY / NO.  A LOT OF / MUCH / MANY.  Vocabulary practice. prelegere + exerciţii (online) 1 curs + 1 seminar 

XIII.       Revision (theory and practice)  exerciţii + testări (online) 1 curs + 1 seminar 

XIV.      General Revision (theory and practice) exerciţii + testări (online) 1 curs + 1 seminar 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 
  

• În vederea stabilirii conţinuturilor prelegerilor/seminariilor şi a alegerii metodelor de predare/învăţare, titularul 
disciplinei  a consultat în prealabil programele analitice internaţonale specifice principalelor modalităţi de certificare a 
cunoştiinţelor de limbă engleză, atât de pe teritoriul Uniunii Europene (certificatele Cambridge şi IELTS – nivelele 
corespunzătoare), cât şi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (certificatele TOEFL – nivelele corespunzătoare), 
modalităţi de certificare recerute şi acceptate ca fiind valide nu numai în instituţiile de învăţământ superior de pe 
teritoriile mai sus precizate, ci şi din întreaga lume. 

• În conceperea diferitelor activităţi didactice, exerciţii şi testări, utilizate atât pe parcursul semestrului, cât şi în scopul 
evaluării finale, s-au avut în vedere variantele şi tipologiile specifice acestor probe internaţionale, urmărind coordonarea 
activităţilor grupelor de studenţi în concordanţă cu cele patru competenţe lingvistice individual testate în probe de sine 
stătătoare: ascultat, citit, scris şi vorbit (listening, reading, writing, speaking). 

• Acumularea unui nivel de cunoştinţe conforme cu exigenţele internaţionale asigură posibilitatea studenţilor de a obţine 
în viitor certificate lingvistice recunoscute în întreaga lume, conferindu-le astfel posibilitatea de a opta ulterior pentru 
implicarea în activităţi educaţionale, ştiinţifice şi de cercetare la nivel mondial, în conformitate cu specificităţile lor 
profesionale. 

 
 



10.  Evaluare 
 

Tip activitate 10.1   Criterii de evaluare 10.2   Metode de evaluare 
10.3   Pondere din 

nota finală 

10.4    Seminar 
Însuşirea cunoştinţelor şi formarea 
deprinderilor specifice disciplinei 

 
Activităţi didactice şi testări 

 
50 % 

10.5    Evaluarea finală 
Însuşirea cunoştinţelor şi formarea 
deprinderilor specifice disciplinei 

 
Examen 

 
50 % 

10.6    Standard minim de performanţă 

 

• Cunoaşterea şi capacitatea de a utiliza concret principalele structuri gramaticale studiate 

• Cunoaşterea vocabularului elementar 

• Capacitatea de a exprima oral / în scris corect şi coerent din punct de vedere lingvistic 

• Capacitatea de a descrifra corect înţelesul unui text cu grad de dificultate scăzut 

• Capacitatea de a interpreta corect informaţia cuprinsă într-un mesaj verbal cu grad e dificultate scăzut 
 

 

Data completării 

1 oct. 2020 

 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

......................... 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

......................... 

 

Data avizării în department 

 

......................... 

 

Semnătura şefului departament 

 

......................... 

 


