
 

 
FIŞA DISCIPLINEI1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului/DCLS   

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)    

1.5 Ciclul de studii  Licenta  

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) IPA-CEPA   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5 Limba engleza/DC   

2.2 Titularul activităţilor de curs    

2.3 Titularul activităţilor aplicative6  Asist. dr. Elena Claudia Constantin  

2.4 Anul de studii7  I  2.5 Semestrul  II  2.6 Tipul de evaluare  D  2.7 Regimul disciplinei8 DI   

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 9 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
   , format din: 3.2 ore curs    

3.3 ore seminar /laborator 

/proiect 
 2  

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
   , format din: 3.2* ore curs    

3.3* ore 

seminar/laborator/proiect 
 28  

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/săptămână 
   , format din: 3.5 ore practică    

3.6 ore elaborare proiect de 

diplomă 
   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , format din: 3.5* ore practică    

3.6* ore elaborare proiect de 

diplomă 
   

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
 2  , format din: ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
 
1/2
3 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 1  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

 1/2  

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 

semestru 
 28  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

7   

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

 14  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

7   

3.8 Total ore/săptămână 10 4     

3.8* Total ore/semestru 56     

3.9 Număr de credite   2   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe   A2  

                                                           

1 Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.  
2 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), 
discipină de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
6 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
8 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
9 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 

3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4)  28 ore/săpt. și (3.8)  40 ore/săpt. 
10 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului     

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  CD-player, tablă, videoproiector 

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

    Utilizarea instrumentelor informatice ȋn context interdisciplinar   

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

    

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

    Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul 
didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor si a 
normelor de etică profesională. 

 Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate intr-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor 
empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. 

 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a 
capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de 
comunicare ȋn limba română şi ȋntr-o limbă de circulaţie internațională  

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea nivelului B1 din Cadrul Comun European de Referinţă   

7.2 Obiectivele specifice 

   Consolidarea şi lărgirea cunoştinţelor lingvistice dobândite în liceu  

 Dezvoltarea  abilităţilor de comunicare orală şi în scris; 

 Formarea abilităţilor de înţelegere a unui mesaj scris sau oral; 

 Familiarizarea cu valorile culturale şi de civilizaţie ale altor  popoare care vorbesc 
limba engleza  

 
8. Conţinuturi11 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare12 

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                           

11 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 

de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 
12 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 



 

      

      

      

      

Bibliografie13      

 

8.2 Activităţi aplicative14 Număr de ore Metode de predare 

 Dezvoltarea deprinderii de a comunica in limba engleza in situaţii 
specifice ( abilitatea de a vorbi despre responsabilitățile la locul 
de munca a unui inginer, de a descrie diferite etape ale 
procesului de producție, munca in echipa, etc.)  

10    Se folosesc metode 
interactive bazate pe 
tehnici conversaţionale 
şi pe însuşirea 
progresivă a 
cunoştinţelor: 
conversaţie, explicaţie, 
exemplu, simulare 
conversaţii, 
brainstorming, 
întocmire proiecte,  
înregistrări audio   

 Dezvoltarea deprinderii de a comunica in limba engleza in situaţii 
specifice  profesiei (  prezentare produse: dimensiuni, forme, 
caracteristici, materiale, unităţi de măsură) 

Dezvoltarea deprinderilor de a face un proiect , tehnici de culegere a 
informaţiilor (stabilirea temei ,cercetare, documentare) 

Tehnici de comunicare profesională( prezentare de proeict)  

 12  

 Exerciţii de recapitulare şi fixare a problemelor studiate;  

examinarea studenţilor. Evaluare :Teste scrise si orale      

 2 

4  

      

         

         

         

         

         

Bibliografie15   Momir, B.,  Petroman, I.,  Constantin, E.C.,  Mirea, A., Marin, D., 2015,  The Importance of Cross-Cultural 
Knowledge, Elsevier, Procedia -Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 722-729 , 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815040719 

Constantin, E.C., Cohen-Vida,M.I.,  Popescu, A.V ,  2015, Developing Cultural Awareness, Elsevier, Procedia -Social and 
Behavioral Sciences, Volume 191, , Pages 696-699,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281502488X 

Williams, I. English for Science and Engineering, Thomson, 2007 

Powell, Mark , In Company, Macmillan, 2002  

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Dobândirea unor cunoştinţe de bază pentru a putea conversa in mediu de afaceri.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare16 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

        nota finală 

10.4 Curs            

10.5 Activităţi aplicative  

S:     S:      Deţinerea unor 

cunoştinţe de bază 
(gramatică si vocabular), 
dovedite prin abilităţi de 
comunicare orală şi în scris; 
de înţelegere a unui mesaj 
scris sau oral şi de exprimare 
a unei opinii sau de a purta 

Test scris. Activitatea la seminar 

Nota finală constă 
din nota pe activitate 
(50%) si nota test de 
verificare a 
cunostintelor  (50%).   

                                                           

13 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
14 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în 
liniile tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 
15 Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei. 
16 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea 
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar, 
laborator, proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 



 

un dialog pe diferite teme, 
corespunzătoare nivelului de 
competenţă B1 (nivel 
intermediar), stabilit de către 
Cadrul European Comun de 
Referinţă pentru Limbile 
străine  

 L:             

 P17:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se 

verifică stăpânirea lor18) 

  •   Ȋnsuşirea a minim 50% din cunoştinţele de gramatică şi vocabular predate la seminar. Exerciţii asemănătoare celor 
efectuate la seminar   

 

Data completării 
Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

 19.01.2018    

…………………….……… 

 

…………………….……… 

Director de departament 

(semnătura) 
Data avizării în Consiliul Facultăţii19 

Decan 

(semnătura) 

 

…………………….……… 

     

…………………….……… 

 

                                                           

17 În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea 

studentului la evaluarea finală din cadrul disciplinei. 
18 Nu se va explica cum se acorda nota de promovare. 
19 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei. 


