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FIȘA DISCIPLINEI* 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice Sibiu 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6  Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză de afaceri 
2.2 Titularul activităților de curs conf. univ. dr. Adriana Vințean 
2.3 Titularul activităților de seminar conf. univ. dr. Adriana Vințean 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 
2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 
învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 11 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat - 
Examinări 5 
Alte activități .................................. - 
3.7 Total ore studiu individual 47 
3.9 Total ore pe semestru 75 
3.10 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Introducere în limba engleză de afaceri 

4.2  de competențe  Competențe lingvistice. Cunoștințe la nivel intermediar, lexic de bază, 
terminologie de specialitate 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a cursului  Asigurarea condițiilor de comunicare 

5.2  de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Lectura bibliografiei recomandate 
 Elaborarea și susținerea lucrărilor planificate (traduceri, glosare 

terminologice, proiecte, studii de caz) 
 Participare activă 
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6. Competențe specifice acumulate  
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De bază: 
 Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare; 
 Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală și/sau scrisă; 
 Transferul și medierea mesajelor orale și/sau scrise în situații variate de comunicare. 
Speciale: 
 Utilizarea în mod adecvat a terminologiei specifice disciplinei în contexte; 
 Familiarizarea cu domeniile de proveniență a textelor; 
 Înțelegerea textelor din limba sursă și transferarea lor corectă în limba țintă;  
 Cunoașterea din punct de vedere științific a problemelor prezentate. 
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 Cultivarea capacităților creative, încurajarea gândirii flexibile, dezvoltarea capacității 
de a înțelege și interpreta texte, procese; 

 Stimularea interesului pentru studiul limbii engleze prin prisma utilității acesteia în 
domeniul economic; 

 Creșterea competenței lingvistice generale; 
 Relaționarea deprinderilor însușite pentru limba engleză la practicile similare din limba 

română; 
 Dezvoltarea gândirii autonome, critice și reflexive prin receptarea unei varietăți de texte 

în limba engleză; 
 Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei în diferite situații de comunicare; 
 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 

tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea și utilizarea adecvată a competențelor specifice disciplinei în scopul  
folosirii terminologiei de specialitate în domeniul economic, a realizării de 
traduceri corecte a textelor, a participării la discuții folosind vocabularul studiat; 

 Utilizarea adecvată a terminologiei de afaceri în limba străină în situații proprii 
domeniului economic; 

 Perfecționarea deprinderilor de comunicare orală și scrisă vizând activitatea 
profesională și cea științifică; 

 Consolidarea capacităților de analiză și sinteză a informației conținute într-un 
discurs. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Dezvoltarea abilităților de înțelegere și producere a mesajelor specifice limbajului 
cotidian; 

 Achiziționarea graduală a lexicului aparținând discursului cotidian în vederea 
exploatării ulterioare în activitatea profesională și cea științifică; 

 Perfecționarea competențelor de transfer (de traducere) din limba străină în limba 
maternă și invers a textelor aparținând discursului cotidian; 

 Realizarea de glosare terminologice complexe pe domeniul respectiv; 
 Participarea la discuții pe respectivul domeniu în limba engleza; 
 Pronunțarea corectă a terminologiei de specialitate și elementelor de vocabular 

studiate; 
 Utilizarea în contexte a terminologiei de specialitate și a vocabularului general; 
 Lectura textelor din domeniul economic și înțelegerea  mesajului; 
 Utilizarea informației preluată din textele studiate în discuții în grup; 
 Redactarea de proiecte pe baza tematicii studiate. 
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8. Conținuturi 
8.1. Curs Metode de predare Nr. de ore 

1. The Marketing Process 
- prelegerea, conversația euristică, 
dezbaterea, explicația,  

2 ore 

2. Advertising / Sales Promotion 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația,  

2 ore 

3. The Marketing Actors 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

4. Wholesalers and Retailers 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

5. Market Research  
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația, studiul de caz 

2 ore 

6. Economic and Social Aspects of Marketing 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația, studiul de caz 

2 ore 

7. The Business Buying Process 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

8. Brand Differences 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația, studiul de caz 

2 ore 

9. Market Structure 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

10. Price 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația, studiul de caz 

2 ore 

11. Utility and Value 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

12. Tourism in Europe 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația,  

2 ore 

13. Globalization 
- prelegerea, conversația euristică 
dezbaterea, explicația,  

2 ore 

14. Letter Writing 
- prelegerea, conversația euristică, 
explicația 

2 ore 

8.2. Seminar Metode de predare Nr. de ore 

1. Strategic Marketing Analysis 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația 

2 ore 

2. Marketing Implementation 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația 

2 ore 

3. Customers 
- conversația euristică, studiu de caz, 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

4. The Distribution Channel 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația;  

2 ore 

5. Different Markets 
- conversația euristică, dezbaterea, 
studiu de caz, explicația 

2 ore 

6. Social Welfare 
- conversația euristică, dezbaterea, 
activități practice 

2 ore 

7. Advantages and Disadvantages 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația, studiu de caz 

2 ore 

8. The Most Expensive in the World 
- conversația euristică,  studiu de caz, 
dezbaterea, explicația 

2 ore 

9. Competition, oligopoly, monopoly 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația 

2 ore 

10. The Price System 
- conversația euristică, dezbaterea, 
studiu de caz, explicația 

2 ore 
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11. Theories 
- conversația euristică, dezbaterea, 
activități practice, explicația 

2 ore 

12. Beautiful Cities 
- conversația euristică, dezbaterea, 
studiu de caz, explicația 

2 ore 

13. Examples in Romania 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația 

2 ore 

14. Sample Letters 
- conversația euristică, dezbaterea, 
explicația 

2 ore 

Bibliografie 
 Adriana Vințean, Smart Business English, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, 2014 
 Adriana Vințean, Business with Trust, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, 2013 
 Adriana Vințean, Practical English for Business, Editura Psihomedia, Sibiu, 2007 
 Adriana Vințean, Communication Skills in Business English, Editura Psihomedia, 2006 
 Gibson, R., Intercultural Business Communication, Oxford University Press, 2002 
 Myra Shulma, Selected Readings in Business, University of Michigan Press, 2003 
 Ashley, A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New Edition), Oxford University Press, 

2003 
 Bob Dignen, Commnicating in Business English, Compass Publish. Inc., 2003 
 Simon Sweeney, Business English, Cambridge Univ. Press, 2003 
 Duckworth, M., Business Grammar and Practice, Oxford University Press, 2003 
 Littlejohn, A.,  Business Correspondence, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2006 
 Ellison Patricia, Business for the 21st Century, Prentice Hall, 2006 
 Wyatt, R., Check your English Vocabulary for Business and Administration, A. & C. Black, London, 2007 
 Tonya Trappe, Intelligent Business, Pearson Longman, 2010 
 Ian Mackenzie, Business English, Cambridge Univ. Press, 2010 
 Carol Lehman, Debbie  DuFren, Busines Communication, Cengage Learning, 2010 
 Andrea Geffner, Business English: The Writing Skills You Need for Today’s Workplace, Barron’s 

Educational Series, 2010 
 Amy Gillett, Speak Better Business English and Make More Money, Language Success Press, 2011 
 Mary Guffey, Dana Loewy, Essentials of Business Communication, Cengage Learning, USA, 2012 
 Robert Hagstrom, The Waren Buffett Way, Wiley John and Sons US, 2013 
 Forbes magazine 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conținuturile disciplinei sunt racordate exact la viitoarele îndatoriri profesionale ale studenților în 

contextul în care, ca angajați, aceștia vor avea de elaborat diverse documente în limbaj de afaceri; 
conținuturile se bazează în cea mai mare parte pe o bibliografie și tehnici de uzanță internațională 
referitor la specificul acestui curs. Absolvenții dovedesc că au cunoștințele necesare ce le facilitează 
accesul la un angajament profesional în domeniu economic și continuarea pregătirii la nivel de 
masterat; 

 Asociațiile profesionale vor benefica de membri capabili să participe efectiv și cu succes la activități în 
diferite medii economice; 

 Organizațiile care angajează absolvenți vor beneficia de personal care înțelege menirea sa profesională 
și care se pot integra relativ rapid în activitatea practică.; 

 Folosirea de studii de caz reale (unde doar numele instituțiilor sunt schimbate), care familiarizează 
studenții cu noțiuni și concepte reale; 

 Realizarea de simulări de prezentări, conferințe de presă, ședințe de lucru etc., care pregătesc studenții 
specific pentru munca pe care o vor desfășura în viitor. 

 



 

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

Volumul și corectitudinea 
cunoștințelor 

- - 

Rigoarea științifică a limbajului  - - 
Organizarea conținutului  - - 

10.5 Seminar/laborator 

Întocmirea și susținerea unui 
referat, a unei aplicații 

Lucrare scrisă 70% 

Participare activă la seminarii 
Fișă de evaluare 
seminar 

30% 

10.6 Standard minim de performanță 
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016       ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament    Semnătura șefului departamentului 
    03.10.2016             ............. 
 


