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1. Date despre program 

FIŞA DISCIPLINEI 

1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
1.2. Facultatea FACULTATEA DE GEOLOGIE SI GEOFIZICA 
1.3. Departamentul DEPARTAMENTUL DE ENGLEZA 
1.4. Domeniul de studii INGINERIE GEOLOGICA 
1.5. Ciclul de studii1) LICENȚĂ 
1.6. Specializarea / Programul de studii INGINERIE GEOLOGICA 
1.7. Forma de învățământ ZI, CU FRECVENTA 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ  II 

2.2. Titularul activităților de curs - 
2.3. Titularul activităților de seminar Drd. Karina Pătrăşcanu  

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

Verificare 2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DC 

Obligativitate3 DI 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvență 

1 din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar 1 

3.4. Total ore din planul de învățământ 14 din care: 3.5. curs 0 3.6. seminar 14 
Distribuția fondului de timp ore 
3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 3 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

3.4.4. Tutoriala 0 

3.4.5. Examinări 3 

3.4.6. Alte activități - 

3.7. Total ore studiu individual 11  
3.8. Total ore pe semestru 25 
3.9. Numărul de credite4 1 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competențe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului laptop, internet  
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

laptop, internet  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Dezvoltarea abilitatilor de gandire critica 
Cunoasterea limbajului specific disciplinei 
Elaborarea unui proiect de cercetare 

Competenţe 
transversale 

Demonstrarea capacitatatii de a intelege si interactiona in limba engleza, in afara domeniului specific 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Utilizarea limbii engleze atat in in domeniul specific, cat si in context conversational-
academic 

7.2. Obiectivele specifice Intelegerea notiunilor specifice domeniului, in limba engleza 

Abilitatea de a comunica, in scris si vorbit, notiuni specifice domeniului, in limba engleza 
Dezvoltarea competentelor de gandire critica prin analiza de text, comunicare orala, 
dezbatere, si redactare de text 
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8. Conţinuturi 

 

 
8.2. Seminar 
Număr de ore – 14 

Metode de predare Observații 

1.Review: tenses, prepositions, phrasal verbs 
Debate: The scientific community and the audience 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

2. Grammar: Conditional and wishes (I) 
Writing: scientific article + paraphrasing 
Debate: UBI 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

3. Grammar: Conditional and wishes (II) 
 Writing: scientific article + paraphrasing 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

4. Grammar:  Modal verbs (I) 
Writing: paper proposal 
Research - group 
 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

5. Grammar: Modal verbs (II) 
Writing: paper proposal and feedback 
Research - individual & brainstorming 
 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

6. Grammar: Comparisons 
Vocabulary: physics; earthquakes 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

7. Vocabulary: groundwater and water waste systems 
Writing: cover letter 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

8. Grammar: revision 
Vocabulary: hydrogeology; graphs, charts 
Writing: paraphrasing and extracting main ideas 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

9. Vocabulary: paleontology and archaeology  
Writing: paraphrasing and extracting main ideas 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

10. Conversation - student proposal 
Abstract and feedback 
Research - groups 
 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

11. Research and develop - solutions to problems:  
Debate: student proposal 
Brainstorming and feedback 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

12 . Research and develop - solutions to problems:  
Debate: student proposal 
Brainstorming and feedback  

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

13. Research and develop - solutions to problems:  
Debate: student proposal 
Brainstorming and feedback 

Interactiva 

Dezbateri; studiu de caz; conversatie; 

exercitii de grup si individuale 

1ora 

14.Final examination  Verificare 

Bibliografie Obligatorie: 

Suport curs; Michael Vince - First Certificate Language Practice; Brigitte Markner-Jäger  - Technical  

English for Geosciences; Raymond Murphy English Grammar In Use - Intermediate and Advanced; 
SATs; TOEFL Official Guide; IELTS Official Guide 

Bibliografie Facultativă: 

Materiale furnizate de-a lungul semestrului (text, video) 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 

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

10.4. Seminar Insusirea notiunilor predate 
Producerea propriilor idei in limba 
engleza 
Participarea la dezbateri 

1.Proiect de cercetare + feedback 
2.Activitatea in clasa (dezbateri) 

 

1. 50% 
2. 50% 

10.5. Standard minim de performanţă 
- producerea unui draft pentru un proiect de cercetare + producerea unei scurte opinii pe baza discutiilor avute in clasa 
 1      Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 

2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD (disciplina din domeniu), DS ( 
disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina 
complementara,  S - disciplina de sinteza 
3      Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) 

DFac ( disciplina facultativa). 
4      Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 

 

 

Data completării 
16.10.2021 

Titular seminar 

 
 

  

 
Data avizării în 
departament 

       17.10.2021 
 

 

 

Director de departament 
Conf. dr. Dragos Alexandru Ivana 

 
 

 
Data avizării în Consiliul Facultății 
19.10.2021 

Decan 
Prof. dr. ing. Lucian Petrescu 

Conținutul disciplinei Limba Engleza I  oferă noțiunile fundamentale necesare înțelegerii unor aplicații din domeniul geoștiințelor. 


