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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Medicină și Farmacie/Medicină Dentară
Sănătate
Licenţă
Medicină dentară/ medic dentist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limba engleza contemporană. Engleza pentru scopuri specifice
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.drd. Debita Gabriela
2.4 Anul de studiu
2.7 Regimul disciplinei
I 2.5 Semestrul
1 2.6 Tipul de evaluare
V
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
14 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: activitate de cercetare în cadrul cercului ştiinţific
32
3.7 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
2
3. 10 Numărul de credite

OB

2
28
ore
10
5
10
0
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Nu este cazul
4.2 de competenţe
• Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
• Sală de curs informatizată (calculator, videoproiector)
cursului
5.2. de desfășurare a
• Sală de curs informatizată (calculator, videoproiector)
seminarului/laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Comunicare eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba engleză
• Predarea, înţelegerea şi utilizarea construcțiilor ipotetice în limba engleză
• Recapitularea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii engleze şi utilizarea acestuia în producerea
şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală verbală în limbajul medical de specialitate

• Utilizarea componentelor domeniului de specialitate în deplină concordanţă cu etica profesională
• Relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice
• Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi
de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Descrierea structurilor ipotetice şi a sistemului gramatical al limbii engleze,
utilizarea acestora în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea

verbală în limbajul medical de specialitate
7.2 Obiectivele specifice

• evaluarea cunoaştiințelor dobândite despre verb, şi
specifice verbului şi grupului verbal

a categoriilor gramaticale

cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea caracteristicilor morfologice, sintactice
si semantice ale verbelor modale;

•

•cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea caracteristicilor morfologice, sintactice si
semantice ale frazei ipotetice;
cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea caracteristicilor lexiconului specific
limbajului medical, respectiv asistenţă medicală

•
8. Conţinuturi
8. 1 Curs
8.2 Seminar/ laborator

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

1. Verbul şi grupul verbal: definiţie, criterii de clasificare a verbului şi a
grupului verbal, structuri specifice verbului şi grupului verbal I.

Expunerea, prelegerea,
explicaţia

2 ore

2. Verbul şi grupul verbal: definiţie, criterii de clasificare a verbului şi a
grupului verbal, structuri specifice verbului şi grupului verbal II.

Expunerea, prelegerea,
explicaţia

2 ore

3. Categorii gramaticale proprii exclusive verbului: modul, timpul, aspectul
şi diateza I.

Prelegerea

2 ore

4. Categorii gramaticale proprii exclusive verbului: modul, timpul, aspectul
şi diateza II.

Prelegerea

2 ore

5. Grupuri în relaţie cu grupul verbal: grupul adverbial; grupul
prepositional I.

Observaţia şi exerciţiul

2 ore

6. Grupuri în relaţie cu grupul verbal: grupul adverbial; grupul
prepositional II.

Observaţia şi exerciţiul

7. Formarea lexiconului specific limbajului medical şi mai ales celui
stomatologic I.

Expunere materiale media de
specialitate

2 ore

8. Formarea lexiconului specific limbajului medical şi mai ales celui
stomatologic II.

Expunere materiale media de
specialitate

2 ore

9. Criterii de clasificare a verbelor/grupului verbal I.

Conversaţia şi exerciţiul

2 ore

10. Criterii de clasificare a verbelor/grupului verbal II.

Conversaţia şi exerciţiul

2 ore

11. Aspecte teoretice vizând categoriile gramaticale proprii verbului I.

Munca cu cartea şi exerciţiul

2 ore

12. Aspecte teoretice vizând categoriile gramaticale proprii verbului II.

Munca cu cartea şi exerciţiul

2 ore

13. Alte grupuri gramaticale şi rolul lor în utilizarea corectă grupului verbal
în limba engleză; Introducere ȋn limbajul medical de specialitate I.

Observaţia individuală şi
exerciţiul

2 ore

14. Alte grupuri gramaticale şi rolul lor în utilizarea corectă grupului verbal
în limba engleză; Introducere ȋn limbajul medical de specialitate II.

Observaţia individuală şi
exerciţiul

2 ore

2 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Conţinutul disciplinei este similar celor din universităţi naţionale şi internaţionale cu profil asemănător.
• Prin cunoştinţele şi abilităţile dobândite, absolventul va fi capabil:
- să citească fluent
- să înţeleagă ideile principale ale unui text sau mesaj audio
- să răspundă la întrebări pe baza lor sau pe alte subiecte de interes general, folosind un vocabular de nivel mediu şi
fără greşeli mari la nivelul organizării discursului şi al folosirii structurilor gramaticale necesare comunicării
- să cunoască un număr satisfăcător de termeni specifici domeniului
• Ocupaţii posibile: Consilier medic; Expert medic; Inspector de specialitate medic; Referent de specialitate medic;
Medic stomatolog; Medic stomatolog rezident; Medic stomatolog de specialitate; Cercetător în medicina
stomatologică; Asistent de cercetare în medicina stomatologică;
• Noi ocupații propuse pentru a fi incluse în COR: medic dentist , medic dentist rezident, reprezentant firma de
medicamente / echipamente medicale, manager de spital medic, director medical, director cercetăre-dezvoltare medic,
asistent manager firmă de medicamente, manager firmă de medicamente
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţa şi implicarea în
desfăşurarea orei de curs

10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

Implicarea în activitatea de
cercetare
Realizarea temelor de casă şi a
unui referat
Susţinerea unui referat ştiinţific

10.2 Metode de evaluare
Aplicarea unui sistem de înregistrare a
participării studenţilor la discuţii/conversaţii
tematice vizând subiectul cursului
Aplicarea unui sistem de înregistrare a
activităţii de cercetare a studenţilor
Verificarea corectitudinii temelor de casă în
timpul seminarului
Întocmirea de către titularul de seminar a
portofoliului de referate

10.3 Pondere
din nota finală

50%

50%

10.6 Standard minim de performanţă
‒
prezenţa la toate lucrările practice sau recuperarea eventualelor absențe (sunt admise 3 absențe /semestru
care vor fi recuperate conform programului cadrului didactic. Se admit absențe suplimentare cu ocazia
manifestărilor științifice studențești sau a altor situații conform art.10 din Regulamentul Activității
Universitare a Studenților);
‒
însuşirea termenilor de specialitate şi utilizarea lor în context în mod adecvat;
‒
însuşirea noţiunilor de bază care să demonstreze parcurgerea materiei;
‒
promovarea testelor de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice
‒
să susţină cu argumente subiectul abordat;
‒
să se exprime: logic, coerent, corect, inteligibil şi matur
‒
să cunoască instrumentele comunicării şi relaţionării medic-pacient
‒
să ȋşi ȋnsuşească noţiunile elementare de bază ale disciplinei
‒
Cunoaşterea şi înţelegerea folosirii categoriilor gramaticale proprii verbului (mod, timp, aspect, diateză);
dobândirea lexiconului specific limbajului medical

Data completării
15.09.2016

Data avizării în departament
25.09.2016

Semnătura titularului de seminar
Asist.drd. Debita Gabriela

Conf.univ.dr.Iulia Chiscop

