FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

UniversitateaTehnică dinCluj-Napoca
Stiinte
ChimiesiBiologie
IngineriaProduselorAlimentare
Licenţă
Ingineria Produselor Alimentare
IF – învăţământ cu frecvenţă
SIPAL108

2. Date despredisciplină
2.1 Denumireadisciplinei
Curs practic – limba engleza
2.2 Aria de conţinut
Teoria stiintei alimentului
2.3Responsabil de curs
Drd.Adrian Oros, ador@hhc.ro
2.4 Titularul activităţilor de seminar /
Drd. Adrian Oros, ador@hhc.ro
laborator / proiect
2.5Anul de studiu
1 2.6Semestrul 1 2.7Tipul de evaluare C 2.8Regimuldisciplinei
3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pesăptămână

Op/Dc

din care: 3.2 curs

3.3 seminar / laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs

3.6 seminar / laborator

28

2

Distribuţiafondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs,bibliografieşinotiţe

20

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

6

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

20

Tutoriat

0

Examinări
Alteactivităţi...................................

4
0

3.7 Total ore studiu individual

50

3.8 Total ore pesemestru

78

3.9 Numărul de credite

2

4. Precondiţii (acoloundeestecazul)
4.1 de curriculum
N/A
Competente: cunoastereasiutlizareaadecvata, in functie de context, a termenilor
de specialitate din limbastraina
4.2 de competenţe
Competente de documentare: documentareaadecvata, la subiect,
pentruimbunatatireacunostintelor in limbastraina
5. Condiţii (acoloundeestecazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare
aseminarului/laboratorului / proiectului

N/A
Sala de curs

6. Competenţelespecificeacumulate
CUNOȘTINȚE:

Competenţetransversale

Competenţeprofesionale

Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a terminologiei specifice stiintei
alimentului si sigurantei alimentare;
Traducerea si interpretarea adecvata a textului de specialitate din domeniul industriei
alimentare;
Deprinderea abilitatii de documentare independenta si neasistata in limba engleză, in
domeniul de specialitate
Utilizarea conceptelor, teoriilor și modelelor descriptive și evaluative pentru
explicarea și interpretarea soluțiilor inginerești
Capacitatea de utilizare independenta a structurilorgramaticale, conversationalesi a
termenilor de specialitate in limbasursasi in limbatinta in discursulscrissi oral
ABILITĂȚI:

Aplicareaunorprincipiişimetode de bazăpentrurezolvarea de probleme/situaţii bine
definite, tipicedomeniuluiîncondiţii de asistenţăcalificată
Utilizareaadecvată de criteriişimetode standard de evaluarepentru a apreciacalitatea,
meriteleşilimiteleunorprocese, programe, proiecte, concepte, metodeşiteorii din
domeniu
Elaborarea de proiecteprofesionale cu utilizareaunorprincipiişi metode consacrate în
domeniu
Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in
munca, punctualitate si asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale,
creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme etc.;
Aplicarea tehnicilor de interrelationare in cadrul unei echipe; amplificarea si cizelarea
capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare a unor atributii
specifice in desfasurareaactivitatii de grup in vederea tratarii/ rezolvarii de conflicte
individuale/ de grup, precum si gestionarea optima a timpului;
Utilizarea eficienta a diverselor cai si tehnici de invatare – formare pentru
achizitionareainformatiei de baze de date bibliografice si electronice atat in limba
romana, cat si limba engleza, precum si evaluarea necesitatii si utilitatiimotivatiilor
extrinseci si intrinseci ale educatiei continue.

7. Obiectiveledisciplinei (reieşind din grilacompetenţelorspecificeacumulate)
7.1 Obiectivul general al
1. cunoastereasiutilizareaadecvata a terminologiei de specialitate, precumsi
disciplinei
a structurilorgramaticaleaplicatesiaplicabilelimbajului de specialitate
1. Cunoaştere, înţelegere, explicareşiinterpretare
- dobandireacompetentelorlingvistice implicate in procesul de
interpretaresitraducere a textului din domeniulinginerieialimentelor;
-deprindereaabilitatii de documentare in limbaengleză, in domeniul de
specialitate.
2. Instrumental-aplicative
7.2 Obiectivelespecifice
- comunicareaoralapeteme de specialitate;
- folosireadiverseloracte de limbajadecvateînpotenţialesituaţii de
comunicareprofesională din domeniul de specialitate
3. Atitudinale
-manifestareaunoratitudinipozitivefaţă de pregătireaînlimbaengleză ca
şicomponentă înformareagenerală ;
8. Conţinuturi

Metode de
predare
Metode de
predare

8.1 Curs
8.2 Seminar/laborator / proiect

1. Introduction in chemistry. Main concepts. Grammar – Present
Tense Simple
2. Physics. Introduction and main concepts. Grammar – Present Tense
Continuous
3. Principles of human nutrition. Grammar - Past Tense Simple
4. Microbiology and technical microbiology. Past Tense Continuous
5. Biochemistry. Introduction and purpose. Expressing future
6. Genetics. Revision of tenses
7. Rural economy. Revision of tenses
8. Computers and their use in differentfields. Conversation
indifferentformalcontexts).

Observaţ
ii
Observaţ
ii
2 ore
2 ore

Expunere,
exemplificare,
discuții,
descoperire
directă,
exerciții

9. Formal conversation. Academic
abbreviationsandbibliographyselection.
10. Formal conversation. Phrases for academicwriting. Text
translations.
11. Formal conversation. Phrases for describing graphs, charts and
drawings

2 ore
4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
4 ore

2 ore

2 ore
2 ore
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4. Smith, Leila and Moran, Barbara: English for careers: business, professional and technical,
Pearson Education Inc., 2006
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9.
Coroborareaconţinuturilordisciplinei
cu
aşteptărilereprezentanţilorcomunităţiiepistemice,
asociaţiilorprofesionaleşiangajatorilorreprezentativi din domeniulaferentprogramului
- Prezentarea de exemple din literatura stiințifică în limba engleză și discutarea lor, încurajarea studenților spre
lectura de specialitate în limba engleză și participarea lor la cursuri deschise/seminarii/prelegeri în limba engleză
susținute de profesori invitați ai universității.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/Laborator

1. Prezența și participarea activă la
seminar

Evaluare pe parcurs, pe baza
participării la discuţii la
seminar
2. Realizarea sarcinilor de lucru
Evaluare pe parcurs, pe baza
realizării sarcinilor de lucru
(proiecte/teme)
3. Dovedirea însușirii corecte a noțiunilor Evaluare finală prin lucrare
scrisă
de vocabular și gramatică predate pe
parcursul semestrului

10%

10%

80%

10.6 Standard minim de performanţă
Cerinţeminime de promovare (pentru nota 5) :
stapanireatehnicilor de lucru cu instrumenteleauxiliare: ghid de verbe, dictionare, etc.
capacitatea de a comunica la nivel de a fi înţelespetemeuzualesi de specialitate
capacitatea de a utilizasi de a recunoasteterminologia de specialitatesi a structurilorgramaticale din
limbaengleză pentruobiectivespecificeînprocent de 50% din cantitatea de informaţie.
Cerinţemaxime de promovare (pentru nota 10) :
capacitatea de a comunicacorectsicoerentpeteme de specialitate;
capacitatea de a utiliza corect si de a recunoaste terminologia de specialitate si a structurilor gramaticale din
limba engleză pentru obiective specifice în procent de peste 90% din cantitatea de informaţie.

Titular de curs
TitluPrenumeNume

Titular de seminar / laborator /
proiect
TitluPrenumeNume

N/A

Drd. Oros Adrian

Data completării

Data avizăriiînDepartament

..................................................

Director Departament
Prof.dr.ing. PrenumeNume
..................................................

