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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
1.2 Facultatea   Facultatea de Stiinte Economice 
1.3 Departamentul Finanţe - contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finante 
1.5 Ciclul de studii                   Licenta 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finante si banci 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              LIMBA ENGLEZĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Greavu Arina  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Greavu Arina  
2.4 Anul de 
studio 

II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

V 2.7 
Regimul 
disciplinei      

DC 

 
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/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 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                              5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 7 
Examinări 5 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      47 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Limba engleză 
4.2 de competenţe         Cunoștințe generale de limbă engleză 

(nivel upper-intermediate) 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Dispozitiv de redare audio 
 Calculator și conexiune la internet 
 Videoproiector  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Dispozitiv de redare audio 
 Calculator și conexiune la internet 

 
6. Competenţele specifice accumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 utilizarea adecvată a conceptelor de natură financiară în limba engleză 
 identificarea de termeni și relaţii din domeniul gramaticii limbii engleze 
 realizarea de lucrări de natură economico-financiară în limba engleză 
 integrarea cunoștintelor dobândite în cadrul materiilor de specialitate în domeniul englezei 

de afaceri 
 capacitatea de a comunica fluent ți corect în context profesional 
 abilităţi de folosire a diferitelor tipuri de dicționare specializate 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Comunicarea corectă și fluentă în diferite situații profesionale 
și cotidiene 

7.2 Obiectivele specifice             Capacitatea studenților: 
 să initieze si să participe la conversații pe teme cotidiene 

și profesionale (socializare, convorbiri telefonice) 
 să confirme întelegerea mesajului ascultat  
 să adapteze vorbirea la particularitățile 

auditoriului/interlocutorului (stil formal/informal) 
 să redacteze scrisori și email-uri 

 
8.  Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Socializing: Building a relationship Expunerea, ascultarea 

unei conversații 
înregistrate, conversația, 

exercițiul 

2 ore 
Socializing: Culture and entertainment 2 ore 
Personal business letters and emails 2 ore 
Telephoning: Messages 2 ore 
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Telephoning: Enquiries and enquiry replies.  
Letters/emails of enquiry and replies. Expunerea, ascultarea 

unei conversații 
înregistrate, conversația, 

exercițiul 

2 ore 

Telephoning: placing an order. Letters/ emails for placing 
orders and order acknowledgements. 

2 ore 

Telephoning: complaints and apologies.  
Letters/ emails of complaint and apology. 

2 ore 

Bibliografie: 

 Naterop, Jean and Revell, Rod- Telephoning in English, Cambridge University Press, 2012 

 Sweeney, Simon- Communicating in Business, Cambridge University Press, 2005 

 Swan, Michael- Practical English Usage, Oxford University Press, 2004 

 Littlejohn, Andrew- Company to Company. A task based approach to business emails, letters 
and faxes, Cambridge University Press, 2005 

 Brieger, Nick, Sweeney, Simon- The Language Of Business English: Grammar and Functions, 
Prentice Hall International, 1994 

 Nastasescu, Violeta- Dctionar economic englez- român/român-englez, Ed. Niculescu, 2009 

 Business English, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 http://www.nonstopenglish.com 

 http://www.englishpage,com 
8.2 Seminar                 Metode de predare Observaţii 
Cross-cultural understanding; greetings and 
introductions; stages of a first meeting; opening small 
talk; offering, accepting and declining assistance 

Munca în pereche, jocul de rol, 
ascultarea unei conversații 

înregistrate 
2 ore 

Getting to know each other; invitations, polite 
responses. Present Tense Simple and Present Tense 
Continuous. 
 

Munca în pereche, exerciții 
gramaticale, jocul de rol, 

ascultarea unei conversații 
înregistrate 

2 ore 

Letter format; email conventions; parts of a business 
letter or email. Invitations and replies to invitations. 

Exercițiul, redactarea de 
emailuri 

2 ore 

Preparing to make a phone call; receiving calls; taking 
and leaving messages; asking for and giving repetition. 
Completing message pads. 

Ascultarea unei conversații 
înregistrate, munca în pereche, 

jocul de rol 
2 ore 

Making and answering enquiries on the phone; 
enquiries for prices and discounts; abbreviations and 
spelling.  
Direct and indirect questions. 
Writing enquiries and enquiry replies. 

Munca în pereche, exerciții 
gramaticale, jocul de rol, 

redactarea de emailuri 
2 ore 

Placing and acknowledging orders on the phone; giving 
references and numbers.  
Future Tense Simple. Completing order forms. 
Placing and confirming orders in writing. 

Ascultarea unei conversații 
înregistrate, munca în pereche, 
exerciții gramaticale, jocul de 

rol 

2 ore 
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Complaining and handling complaints on the phone;  
Past Tense Simple; 
Writing letters/ emails of complaint and apology. 

Ascultarea unei conversații 
înregistrate, munca în pereche, 

exerciții gramaticale 
2 ore 

Bibliografie 

 Naterop, Jean and Revell, Rod- Telephoning in English, Cambridge University Press, 2012 

 Sweeney, Simon- Communicating in Business, Cambridge University Press, 2005 

 Swan, Michael- Practical English Usage, Oxford University Press, 2004 

 Littlejohn, Andrew- Company to Company. A task based approach to business emails, letters 
and faxes, Cambridge University Press, 2005 

 Brieger, Nick, Sweeney, Simon- The Language Of Business English: Grammar and Functions, 
Prentice Hall International, 1994 

 Whitby, Norman- Business Benchmark, Cambridge University Press, 2013 

 Nastasescu, Violeta- Dictionar economic englez- român/român-englez, Niculescu, 2009 

 Business English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

 http://www.nonstopenglish.com 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Capacitatea de a comunica fluent și corect în context profesional. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              - rezultatele obtinute la 
evaluarile partiale si finale 

- evaluarea finala (examen 
scris, examen oral) 

60% 

10.5 Seminar - activitatea de seminar 
- realizarea de teme de casa. 

- evaluarea continua 
(activitatea de seminar, teme) 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Comunicarea corectă și fluentă în diferite situații profesionale (dialoguri pe teme cotidiene, întâlniri de 
afaceri, convorbiri telefonice, scrisori și emailuri). 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


