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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 Științe Economice 
1.3 Departamentul         Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Banci 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              LIMBA ENGLEZA 
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  II 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: 3.2 curs 14 3.3 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         Cunoștinte generale de limba engleză (nivel 

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

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Calculator și conexiune la internet 
 Videoproiector  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 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 și 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 

 sa dobandesca un vocabular specializat in domeniul financiar 
bancar 

7.2 Obiectivele specifice              sa inteleaga si foloseasca termeni specializati din domeniul 
financiar bancar 

 sa înteleaga diferite tipuri de texte de specialitate. 
 

8.  Conţinuturi 
9.  

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Banking  

Expunerea, conversația 

2 ore 
Stocks and shares 2 ore 
Bonds 2 ore 
Takeovers, mergers and buyouts  2 ore 
Exchange rates 2 ore 
Central banking, money and taxation 2 ore 
Accounting and financial statements 2 ore 

Bibliografie: 

 Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use- Advanced, Cambridge University Press, 2010 
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 MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010 

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

 Hollinger, Alexander, Test Your Business English Vocabulary, Teora, 2004 

 Longman Business English Dictionary, Longman, 2007 

 Vince, Michael, Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

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

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

 http://www.merriam-webster.com 

 http://www.nonstopenglish.com 

 http://www.englishpage.com 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Banking products and services; the banking industry; 
negotiating a loan 

Exercițiul, conversația, 
munca în pereche/echipă 

2 ore 

Issuing stocks and shares; stock markets; ethical 
investments. 

2 ore 

Defining bonds; the uses of bonds; types of bonds. 2 ore 
Mergers and acquisitions; buyouts; key strategic issues. 2 ore 
Return on investments; return on equity; leverage. 
Fixed and floating exchange rates; a common currency. 

2 ore 

Central banking; functions of central banks; central 
bank independence; taxation; types of taxes. 

2 ore 

Company accounts; financial statements. 2 ore 
Bibliografie  

 MacKenzie, Ian, English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010 

 Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use- Advanced, Cambridge University Press, 2010 

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

 Hollinger, Alexander, Test Your Business English Vocabulary, Teora, 2004 

 Longman Business English Dictionary, Longman, 2007 

 Vince, Michael, Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

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

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

60% 

10.5 Seminar - activitatea de seminar 
- realizarea de teme 

- evaluarea continua 
(activitatea de seminar, 
teme) 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Intelegerea unui text de specialitate 
 
 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


