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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul Limbi Străine Specializate 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii1) 
LicenŃă 

1.6 Programul de studii/ Calificarea BA 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleză (pentru specializarea Turism Cultural) 

2.2 Titularul activităŃilor de curs practic Asist.univ. dr. Eugen Radu Wohl 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar/ laborator/ proiect - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 
ConŃinut2) Ob 

Obligativitate3) C 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4 Total ore din planul de învăŃământ 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/ laborator/ proiect 28 

DistribuŃia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 6 

Examinări 6 

Alte activităŃi.....................................  

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite4) 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenŃe - 

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs/ laborator multimedia, sistem de amplificare audio, fotocopii, materiale pe 
suport electronic, proiector, Xerox 

5.2 de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

 

 

6. CompetenŃe specifice acumulate 
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C1 1 Cunoaşterea şi înŃelegerea contextelor şi rolurilor socioculturale, a convenŃiilor de comunicare orală şi scrisă în 
limba străină în termeni de receptare (citit/ascultat), producere (scris/oral) şi strategii lingvistice. 

C1 2 Cunoaşterea şi înŃelegerea contextelor şi rolurilor, precum şi a conceptelor, metodelor şi a 

discursului/limbajului specific diverselor situaŃii de comunicare profesională în mediul academic de limba străină, cu 

accent pe situaŃia retorică, formele de comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere, produsele scrisului 

academic din aria ştiinŃelor sociale/exacte/umaniste, deontologia profesională şi recunoaşterea situaŃiilor de plagiat. 

C2 1 Interpretarea relaŃiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor argumentative şi de 
construcŃie a mesajului  de tip stiintific în limba străină, cu precădere în situaŃii de comunicare academică şi 

profesională. 

C2 2 Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi interpretarea diverselor modalităŃi de comunicare scrisă în 

aria ştiinŃelor sociale/exacte/umaniste (manuale, articole de specialitate, comunicări ştiinŃifice, rapoarte de cercetare, 

prefeŃe şi introduceri la cărŃi de specialitate, recenzii de carte de specialitate – suport scris şi electronic), a 
convenŃiilor ce guvernează redactarea acestor texte precum şi recunoaşterea situaŃiilor de plagiat. 

 C3 1 Transferul conceptelor/principiilor/metodelor învăŃate în activităŃi ghidate de receptare a textului scris (lectură 

critică) şi de producere (redactare) vizând etapele procesului de scriere (planificarea, redactarea pe ciornă, revizuirea 

şi forma finală), prezentarea şi dezvoltarea ideilor, structura textului (globală şi locală), strategiile de dezvoltare a 

vocabularului de specialitate, comunicarea verbală eficientă (stilul), construirea argumentaŃiei la standardele 

specifice ale limbii străine utilizate pentru studiu şi comunicare în mediul academic, aplicarea tehnicilor de evitare a 
plagiatului (citatul, rezumatul, parafrazarea). 

C4 2 Organizarea de dezbateri, realizarea de proiecte indiviuale şi de grup pe teme din domeniul de specializare.  

C4 1 Receptarea critică si producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinŃifice la nivel universitar 

(prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenŃă etc.) în limba modernă. 

Utilizarea cu discernământ si probitate ştiinŃifică a surselor de informare. 

C4 2 Utilizarea grilelor de criterii standard ale comunităŃii academice/profesionale, cu accent pe cele practicate de 
publicaŃiile ştiinŃifice internaŃionale în aria ştiinŃelor sociale/exacte/umaniste, pentru evaluarea calităŃii produselor 

academice (orale şi scrise) în limba moderna. 

C5 Elaborarea unor lucrări scrise şi prezentări orale originale în limba străină care să utilizeze principiile şi tehnicile 

de redactare consacrate în mediul academic, cu accent pe genurile predilecte din aria de specializare: eseul 

(descriptiv, comparativ, argumentativ etc), raportul de cercetare, articolul ştiinŃific, recenzia/prezentarea de carte, 

bibliografia adnotată, prezentarea la conferinŃe etc. Aceste produse vor fi elaborate pe baza lucrărilor curente ale 
studenŃilor în domeniul de specializare. 
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 CT1 Realizarea sarcinilor de lucru individuale pe baza modelelor de scriere şi cu asistenŃa profesorului, concretizate 

într-un portofoliu individual. Utilizarea componentelor domeniului studiului academic în limba străină în deplină 

concordanŃă cu etica profesională 

CT 2 Participarea la realizarea de proiecte de lucru în perechi şi în echipă, cu accent pe familiarizarea cu rolurile în 

cadrul echipei de lucru în mediu academic, concretizate în prezentări de tip comunicare de conferinŃă pe tematică de 
specialitate. 

CT3  Conştientizarea nevoii de formare continuă cu accent pe consolidarea şi dezvoltarea cunoştinŃelor de bază ale 

managementului propriei învăŃări privind diferenŃele interindividuale, de gen şi culturale, în procesarea informaŃiei. 

Utilizarea eficientă a unor instrumente de muncă intelectuală şi a resurselor/tehnicilor/strategiilor de învăŃare: lectura 

rapidă, fişa de lectură, luarea notiŃelor, documentarea, organizatorii cognitivi 

CT4  Conştientizarea nevoii de formare continuă cu accent pe rolul şi utilizarea instrumentelor TIC pentru 
managementul dezvoltării personale şi profesionale, prin participarea la retele media sociale şi profesionale ce susŃin 

dezvoltarea abilităŃilor de comunicare în limba străină. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei StudenŃii vor putea utiliza competent limba engleză, cel puŃin la nivelul B2, în 

activitatea lor academică şi în viitoarea activitate profesională în domeniul 
industriei de turism. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaşterea şi înŃelegerea aprofundată a contextelor şi rolurilor, precum şi a 

conceptelor, metodelor şi a discursului/limbajului specific diverselor situaŃii de 

comunicare profesională în mediul academic de limba engleză, cu accent pe situaŃia 

retorică, formele de comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere şi 

produsele scrisului academic, precum şi pe deontologia profesională. 
2. Utilizarea cunoştinŃelor aprofundate pentru explicarea şi interpretarea diverselor 

modalităŃi de comunicare scrisă (genuri de texte ştiinŃifice) şi orală (comunicări 

ştiinŃifice) şi a convenŃiilor ce guvernează redactarea textelor ştiinŃifice în limba 

engleză în contextul studiilor de licenta şi al comunităŃii profesionale extinse 

(naŃionale şi internaŃionale). 

3. Transferul conceptelor/principiilor/metodelor învăŃate în activităŃi de receptare a 
textului scris şi de producere vizând etapele procesului de scriere, organizarea şi 

dezvoltarea ideilor, structura textului şi strategiile de comunicare verbală orală şi 

scrisă la standarde specifice limbii engleze specializate pentru discursul ştiinŃific. 

4. Utilizarea grilelor de criterii standard ale comunităŃii academice/profesionale 
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pentru evaluarea calităŃii produselor comunicării academice scrise şi orale în limba 

engleză.  
5. Elaborarea unor lucrări scrise şi prezentări orale originale care să utilizeze 

principiile şi tehnicile de redactare consacrate în mediul academic, cu accent pe 

genurile predilecte din aria de specializare.  

6. Realizarea sarcinilor de lucru individuale în contexte de 

autonomie/independenŃă. 

7. Participarea la realizarea de proiecte de lucru în perechi şi în echipă, cu accent pe 
asumarea de roluri în cadrul echipei de lucru în mediul academic. 

8. Managementul propriei învăŃări, diagnoza nevoilor de formare, monitorizarea şi 

reflecŃia asupra utilizării eficiente a instrumentelor de muncă intelectuală şi a 

resurselor/tehnicilor/strategiilor de învăŃare traditionale si TIC.  

 

 
8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare-învăŃare ObservaŃii 

Curs 1: Cultural tourism in Scotland 
- Taking a telephone booking 

- Describing location 

- Reading comprehension: Accomodation in 

Scotland 

- Vocabulary: Describing accomodation: 
adjectives and nouns 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

Curs practic interactiv, lucru 

în perechi/grup, învăŃarea 

prin cooperare, conversaŃie 

euristică, dezbatere, joc de 

rol, exerciŃii, învăŃarea prin 

cercetare şi descoperire, 
problematizarea, învăŃarea 

mixtă etc 

- 

Curs 2: Marketing and promotion  
- local tourism promotion 

- Listening comprehension: Analysing your 

product 

- Reading comprehension: Promotional 

techinques 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 
 

 idem. - 

Curs 3: The language of advertising 
- presenting a campaign 

- adverts; promotional campaign news 

- Vocabulary: The language of advertising 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 Idem  

Curs 4: The airline industry (1) 
- carbon offsets schemes and blacklists 

- Listening comprehension: The ups and downs 

of flying 

- Reading comprehension: Tourism and airtravel 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 
 

 Idem  

Curs 5: The airline industry (2) 
- air travel/ low cost carriers 

- Reading comprehension: Revolution in the skies 

- Listening comprehension: Low cost or 

traditional? 
Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

 Idem  

Curs 6: Holidays with a difference 
- ability and suitability 

- Listening comprehension: At the trade fare 

- Reading comprehension: The Karakoram 

experience 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

 Idem  

Curs 7: Cultural differences  idem  
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- cultural tips 

- tourist types and holidays types 
- Reading comprehension: Cultural differences 

- Vocabulary: different holidays types 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

Curs 8: Reservation and sales 
- taking and confirming a booking; 

- Listening comprehension: The origins of CRSs 
- Reading comprehension: Holiday bookings – 

getting the right information 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

 Idem  

Curs 9: Have you decided where to go? 
- reservation systems for tourism 

- Reading comprehension: Computer 

reservations systems 

- Listening comprehension: Handing over tickets 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 
 

 Idem  

Curs 10: Air departures 
- airport facilities and services 

- Reading comprehension: Working in airports 

- Listening comprehension: Two airport 

dialogues 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 
Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

 Idem  

Curs 11: The rights of tourists 
- incident and action log 

- responding politely to questions and requests 

- giving orders and stopping people from doing 
something 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 

 Idem  

Curs 12: Museums and castles 
- talking about museums and castles in different 

parts of the world 
- organizing a guided tour 

- Vocabulary: formal and informal English 

Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for 

Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

 Idem  

Curs 13&14: I will be your guide 
- providing assistance 

- preparing an itinerary 
- historical and cultural heritage interpretation 

- Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford 

English for Careers: Tourism 1, Oxford 

University Press, 2006 

 Idem  

Examinare finală: understanding written and spoken 

text, producing written text.  
Cuvinte-cheie: understanging and producing written 

text: strategies and techniques.  

 

evaluare scrisă  

Bibliografie obligatorie: 

• Walker, Robin; Harding, Keith,  Oxford English for Careers: Tourism 1, Oxford University Press, 2006 

• Porter, David, Check your vocabulary for Academic English, London, A&C Black, 2007 

• Vince, Michael; Intermediate Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Macmillan, Oxford, 2003 

• Walker, Elaine; Elsworth, Steve, Grammar practice for intermediate students, Longman, 2000 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare-învăŃare ObservaŃii 

Bibliografie obligatorie: 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃilor epistemice, ale asociaŃiilor 
profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

- politicile lingvistice la nivel global şi european încearcă să răspundă nevoilor crescute ale unei pieŃe a muncii şi a 

cercetării ştiinŃifice internaŃionalizate, astfel că limbile străine pentru studiu academic şi pentru scopuri specifice sunt 

reprezentate la nivelul multor centre universitare  

� din Ńară (în domeniile vocaŃionale cum ar fi afacerile, dreptul, medicina, informatica, turismul dar şi în cursurile 

ce vizează discursul ştiinŃific în diverse domenii – chimie, fizică, ştiinŃele educaŃiei, socio-umane şi ale 

comunicării etc). A se vedea catedrele de profil şi centrele de limbi străine din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Tîrgu-
Mureş, Alba Iulia, Oradea etc  

� din străinătate (mai ales pe dimensiunile deprinderilor de studiu academic şi al comunicării socio-profesionale), 

unde toate universităŃile dispun de centre specializate în aspectele practice ale discursului specializat, jucând un 

rol esenŃial în formarea culturii instrucŃionale şi academice. De exemplu: universităŃile Harvard, Washington, 

North Carolina, Southampton, Darmouth, Essex, Leeds, Graz, Central European University, etc. 
- conŃinutul predării dezvoltă  abilităŃile şi deprinderile necesare studenŃilor pentru specificul muncii de studiu şi cercetare 

academică în condiŃiile internaŃionalizării învăŃământului universitar 

- conŃinutul predării acoperă principalele aspecte practice în care se poate presupune că studenŃii vor folosi limba engleză în 

viitoarea lor profesie. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs practic - prezenŃa şi participarea activă 
la cursul practic 

- îndeplinirea corectă şi la timp 

a sarcinilor de lucru 

- însuşirea vocabularului de 

specialitate  

- corectitudinea, fluenŃa şi 
adecvarea la cerinŃă a limbii 

engleze (oral şi scris) 

- capacitatea de a utiliza eficient 

limba engleză în contexte 

academice şi profesionale 
specifice 

 

• examen scris la 
sfârşitul semestrului 

(Test de competenŃă 

lingvistică pentru acces 

licenŃă) 

• participarea activă la 
cursul practic  

 

 

80% 
 

 

 

 

 

20% 
 

 

   

10.6 Standard minim de performanŃă 

StudenŃii vor şti să  
- utilizeze tehnici şi strategii de ascultare, vorbire, citire şi scriere pe teme din limbajul general de specialitate 

- utilizeze tehnici şi strategii de învăŃare individuală pentru dezvoltarea competenŃelor de lectură a textelor academice, 

îmbogăŃire a vocabularului de specialitate utilizând resurse tipărite şi electronice 

- redacteze texte academice (articol, eseu, raport de cercetare); prezentarea orală (seminar, dezbatere) 

- comunice în mediul academic prin intermediul proiectelor individuale şi de grup. 

 

     

 

 

 

 


