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Categoria formativă a disciplinei:
DF-fundamentală, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

3

0

DC
DI

Limba engleză– anii de studiu din liceu

- familiarizarea studenţilor cu termeni, noţiuni, concepte specifice geografiei
turismului în limba engleză, precum şi formarea deprinderilor de utilizare a lexicului de
specialitate în diferite situaţii de comunicare;
- consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor privind morfosintaxa limbii engleze, prin
clarificarea unor probleme cu nivel mai ridicat de dificultate și asigurarea însuşirii
temeinice de către studenţi a regulilor gramaticale corecte;
- cunoaşterea și aprofundarea modalităţilor de exprimare orală şi scrisă ale limbii
engleze, prin intermediul exerciţiilor de conversaţie și redactare;
- exersarea pronunţiei corecte prin exerciţii de citire – conversaţie;
- exersarea exprimării adecvate în diferite circumstanţe profesionale, îmbogăţirea
cunoştinţelor lexicale;
- exersarea înţelegerii unui mesaj oral prin audierea unor înregistrări audio cu diverse
situaţii de comunicare.
Comprehension – Texts and oral communication (reading, pronunciation, understanding
the context, vocabulary):
-Introducing oneself: Talking about oneself, familial background, professional
experience; Start a conversation on the phone; Booking a room, a flight;
-Travelling to another country: Finding your way; Finding accommodation; Filling
forms; Means of transportation;
-Daily activities: school activities, holiday, the weather, shopping, hobbies, going out
Composition – Grammar:
-English Tenses: Present Tense Simple and Continuous, Past Tense Simple and
Continuous, Present Perfect Simple and Continuous, Irregular verbs (form, use,
explanation, examples, exercises- fill in, multiple choice, translation);
-The Noun: Regular and irregular plural, the Genitive (form, use, examples, exercises –
multiple choice, fill in);
-The Articles: definite and indefinite articles (form, use, examples, exceptions, exercises
– fill in, multiple choice)
Composition – Writing: informal letters, postcards, e-mails
- Speaking: introducing oneself, asking for information, conversation topics

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
C
Stabilirea notei
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
60 %
finale (procentaje)
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
40 %
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
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Lista materialelor
didactice necesare
Coordonator de
disciplină

La orele de curs practic va fi utilizată aparatură audio şi video, laptop, calculatoare,
videoproiector, precum şi cărţi şi reviste de specialitate, CD-uri, DVD-uri.
Grad didactic, titlu, prenume, numele
drd. Flavia – Luana MĂGUȚ

Legenda: **C - curs, S - seminar, L - activitati de laborator, P - proiect sau lucrari practice

Semnătura

