
FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnică Timișoara   

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Facultatea de Inginerie Hunedoara / Inginerie Electrică și Informatică 
Industrială  

1.3 Catedra ▬ 
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) INGINERIA AUTOVEHICULELOR/160   
1.5 Ciclul de studii  Licenta  
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) AUTOVEHICULE RUTIERE/30/Inginer   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5 Limba engleza 2 / DC   
2.2 Titularul activităţilor de curs   
2.3 Titularul activităţilor aplicative6 Asist. Drd. Găianu Oana  
2.4 Anul de studii7  I   2.5 Semestrul   2   2.6 Tipul de evaluare   D   2.7 Regimul disciplinei8  DI   

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru: activități didactice directe (asistate integral sau asistate parțial) și activități de 

pregătire individuală (neasistate) 9 

3.1 Număr de ore asistate 
integral/săptămână 2   , format din: 3.2 ore curs 0  3.3 ore seminar/laborator/proiect 2   

3.1* Număr total de ore asistate 
integral/sem. 

 28  , format 
din: 3.2* ore curs 0  3.3* ore 

seminar/laborator/proiect  28  

3.4 Număr de ore asistate 
parțial/săptămână    , format din: 3.5 ore practică    3.6 ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 
semestru    , format din: 3.5* ore practică    3.6* ore elaborare proiect de 

diplomă    

3.7 Număr de ore activități neasistate/ 
săptămână 

 1,57 , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 

0,5
7 

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 0,5 

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 0,5 

3.7* Număr total de ore activități neasistate/ 
semestru 

 22  , format 
din: 

ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 
platformele electronice de specialitate și pe teren 8  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 7   

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 7   

3.8 Total ore/săptămână 10  3,57   
3.8* Total ore/semestru  50   
3.9 Număr de credite   2   
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum •  Limba engleza la nivel de liceu.   
4.2 de competenţe •   

 

1 Formularul corespunde Fișei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 și cerințelor Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 01.10.2017.  
2 Se înscrie numele facultății care gestionează programul de studiu căruia îi aparține disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredințată susținerea disciplinei și de care aparține titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr.140/16.03.2017 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Disciplina se încadrează potrivit planului de învățământ în una dintre următoarele categorii formative: disciplină fundamentală (DF), disciplină de domeniu (DD), discipină 
de specialitate (DS) sau disciplina complementară (DC). 
6 Prin activități aplicative se înțeleg activitățile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii în care este prevăzută disciplina în planul de învățământ. 
8 Disciplina poate avea unul din următoarele regimuri: disciplină impusă (DI), disciplină opțională (DO) sau disciplină facultativă (Df). 
9 Numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.8* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.8. Informațiile din rubricile 3.1, 
3.4 și 3.7 sunt chei de verificare folosite de ARACIS sub forma: (3.1)+(3.4) ≥ 28 ore/săpt. și (3.8) ≤ 40 ore/săpt. 
10 Numărul total de ore / săptămână se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 și 3.7. 

 

                                                            



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului •  Sală de curs echipată cu videoproiector. 
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice •   
 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

•  

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

•  

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

• CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, 
etapelor de lucru, timpilor de lucru şi termenelor de realizare aferente 

• CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

• CT3 Utilizarea eficienta a surselor informaţionale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 
etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala   

 
7. Obiectivele disciplinei (asociate competențelor de la punctul 6) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

•  Finalitatea disciplinei constă în dobândirea de către cursanţi a abilităţilor de înţelegere a 
englezei scrise şi vorbite, ca şi de exprimare orală şi în scris, într-un număr cât mai larg 
de contexte situaţionale. Accentul este pus pe dezvoltarea celor patru abilităţi lingvistice 
(citit, scris, vorbit, ascultat), pe însuşirea unui vocabular cât mai variat şi pe recapitularea 
şi lărgirea noţiunilor de gramatică acumulate anterior. 

7.2 Obiectivele specifice •  
 

8. Conţinuturi11 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare12 
        
    
     
    
    
     
     
    
      
      
      
      

11 Se detaliază toate activitățile didactice prevăzute prin planul de învățământ (tematicile prelegerilor și ale seminariilor, lista lucrărilor de laborator, conținuturile etapelor 
de elaborare a proiectelor, tematica fiecărui stagiu de practică). Titlurile lucrărilor de laborator care se efectuează pe standuri vor fi însoțite de notația „(*)”. 
12 Prezentarea metodelor de predare va include și folosirea noilor tehnologii (e-mail, pagină personalizată de web, resurse în format electronic etc.). 

 

                                                            



      
      
Bibliografie13   
 

8.2 Activităţi aplicative14 Număr de ore Metode de predare 
• 1. Specialized language / Regular and Irregular Plural 
• 2. The job interview / Personality and character adjectives  
• 3. Infinitive and Gerund form / Specialized language 
• 4. Telling the time / Opposite adjectives.  
• 5. Actions / Specialized terminology  
• 6. Specialized language / Definite and indefinite articles  
• 7. American vs British English / Auxiliary verbs  
• 8. Art /  Backshift in time (will/would) 
• 9. Specialized language / “Be” + infinitive structures  
• 10. Brainteasers /  Causative 
• 11. Celebrities / Clauses of contrast 
• 12. Specialized language / Commands (imperatives)  
• 13. Computers / Adjective comparison  
14.Technology / Comparison “as” or “than”    

 28    Explicaţia, studiul de 
caz, portofoliul didactic, 
efectuarea de exercitii 
dirijat şi independent, 
exerciţiul la tablă. 

    
   
   
       
      
      
      
     
Bibliografie15   1. Jacqueline Fromonot, Engleza contemporană, Editura Teora, Bucureşti, 2005                                                         
2. Alice Bădescu, Gramatica limbii engleze, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963                                                                                    
3. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman 2005  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din străinătate. 
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai 
mediului de afaceri din zonă cât şi cu profesori din învăţământul universitar.   

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare16 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs        
    

10.5 Activităţi aplicative  S:    Examinarea se face oral 
 

 Evaluare orala (finală în sesiunea de 
examene) prin: 
        Test scris;  
      - Participarea activă a studentului la 
cursur i 

100%   

 L:             

13 Cel puțin un un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, de circulație națională și 
internațională, existentă în biblioteca UPT. 
14 Tipurile de activități aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conține mai multe tipuri de activități aplicative atunci ele se trec consecutiv în liniile 
tabelului de mai jos. Tipul activității se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” și/sau „Practică:”. 
15 Cel puțin un titlu trebuie să aparțină colectivului disciplinei. 
16 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea ponderilor 
atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare se formulează în mod distinct pentru fiecare activitate prevăzută în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, 
proiect). Ele se vor referi și la formele de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 

 

                                                            



 P17:             
 Pr:                 
10.6 Standard minim de performanţă (se prezintă cunoștințele minim necesare pentru promovarea disciplinei și modul în care se 

verifică stăpânirea lor18) 
•   Nota de promovare se obține în condițiile obținerii a minim jumătate din punctajul total.  
• Participarea la minim 75%  din orele de seminar 

 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

20.09.2021   
…………………….……… 

 
…………………….……… 

Director de departament 
(semnătura) Data avizării în Consiliul Facultăţii19 Decan 

(semnătura) 
 

…………………….……… 
  07.10.2021    

…………………….……… 
 

17 În cazul când proiectul nu este o disciplină distinctă, în această rubrică se va preciza și modul în care rezultatul evaluării proiectului condiționează admiterea studentului 
la evaluarea finală din cadrul disciplinei. 
18 Nu se va explica cum se acorda nota de promovare. 
19 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparține programul de studii cu privire la fișa disciplinei. 

 

                                                            


