FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ
CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
INGINERIE GEODEZICĂ
LICENŢĂ
MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU/ INGINER

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limba straina IV
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
Sturza Amalia
seminar
2.4 Anul de
II 2.5 Semestrul
IV 2.6 Tipul de evaluare
studiu
(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă

Vp 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2
3.3 seminar/laborator/proiect
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14
din care: 3.5
3.6 seminar/laborator/proiect
curs
Distribuţia fondului de timp
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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 42
3.9 Total ore pe semestru
56
1
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
(Conditionari)
4.2 de competenţe
Cunoasterea limbii engleze parcurse in ciclul gimnazial, liceal (gramatica,
vocabular)
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
Sala de seminar cu videoproiector
seminarului/laboratorului/proiectului

6. Competenţele specifice acumulate

I

1
14
ore
12
12
8
6
4

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

• Capacitatea de a comunica eficient în limba engleză prin dobîndirea abilitătilor de exprimare
orală si scrisă – vorbire, scriere, citire;
Notiuni introductive din domeniul discursului de specialitate. Limbajul stiintei
si tehnicii; caracteristici lexicale, morfologice sintactice si functionale
specifice. Discursul impersonal.
• Capacitatea de a utiliza corect terminologia limbajului tehnic de specialitate în limba
engleză;
• Abilităti de creativitate prin redactarea unor mesaje de diferite tipuri: scrisori de intentie,
 scrisori oficiale, CV, etc.
CT3 Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si
formare profesionala asistata, atât în limba română cât şi într-o limba de circulatie
internationala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 insusirea unor cunostinte generale si semispecializate de limba
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

-



8. Conţinuturi*
8.1 Curs
8.2 Seminar

engleza prin intermediul celor mai noi metode si mijloace de
predare/invatare (invatare asistata de calculator, utilizarea
videoproiector, DVD, casetofon, etc)
familiarizarea studentilor cu notiunile grammaticale de baza ale
limbii engleze
insurirea unor capacitati de comunicare, conversatie in limba
engleza

Metode de predare
Metode de predare

1. Evaluarea terenurilor. Exercitii de vocabular. Explicaţii, exercitii
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
2. Cum funcţionează receptorii GPS? Exercitii Explicaţii, exercitii
de vocabular.
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
3. Cum funcţionează busola? Exercitii de
Explicaţii, exercitii
vocabular.
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
4. Limitele unui teren. Exercitii de vocabular.
Explicaţii, exercitii
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
5. Trilateraţia. Exercitii de vocabular.
Explicaţii, exercitii
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
6. GIS. Exercitii de vocabular.
Explicaţii, exercitii
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz
7. Captarea datelor. Exercitii de vocabular.
Explicaţii, exercitii
exemplificări, dialog, joc de
rol, studii de caz

Nr. Ore /
Observaţii
Nr. Ore /
Observaţii
2

2

2

2

2

2

2

8.3 Laborator
8.4 Proiect
Bibliografie
1. Gălăţeanu-Fârnoagă, G., Limba engleză în conversatie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
2004
2. Hulban H. – English for You, Ed. Răzeşu, Iaşi, 2001
3. McCarthy M., O’Dell – English Idioms in Use, Cambridge University Press2002
4. Peters, Jo-Ann, Let’s Learn English. Metodă Larousse de învăţare a limbii engleze, Ed. Teora, 2008
5. Chirălescu, M., Paidos C., Proficiency in English, Institutul European, 2009
6. Cook, J., Gethin, A., A New Way to Proficiency in English, Oxford, 2007
7. Visual Encyclopedia Dorling Kindersley, London, 1998
8. Dictionary of Science, Geddes&Grosset, Scotland, 2001
1.

English for Technical Students, David Bonamy, Longmam 1999

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata
celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

•
•


Prin insusirea limbii engleze generale, studentii dobandesc un bagaj de cunostinte
consistent, in concordanta cu competentele partiale cerute pentru ocupatiile posibile
prevazute de RNCIS
Cursul există în programa de studii a universităţilor şi facultăţilor de profil din România
Conţinutul cursului este foarte bine apreciat de către institutiile de profil care au ca şi
angajaţi absolvenţi ai acestui curs

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

- traducerea textelor de
specialitate
- folosirea cuvintelor noi
in context
- originalitate si
creativitate

Lucrare scrisa
Activitati: teme, referate,
prezenta la ore, traduceri,
etc

80%
20%

10.6 Laborator
10.7 Proiect
10.8 Standard minim de performanţă
Data completării
1.10.2016

Semnătura titularului** de curs

Semnătura titularului** de
seminar/laborator/proiect
Sturza Amalia, lector univ.
asturza@uoradea.ro
http://www.arhiconoradea.ro/
...........................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

S.l.dr.ing Modog Traian
...........................
...........................
** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic şi date de contact (e-mail, pagina web, etc).

Semnătura directorului de departament***
S.l.dr.ing Modog Traian
traianmodog@yahoo.com
http://www.arhiconoradea.ro/
...........................
Semnătură Decan***
S.l.dr.ing Gombos Dan
dgombos@uoradea.ro
http://www.arhiconoradea.ro/
...........................
*** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic şi date de contact (e-mail, pagina web, etc) a entităţii
academice beneficiare a Fişei de Disciplină
.........................................................................................................................................................................

