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PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: LIMBI MODERNE – LIMBA ENGLEZĂ
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul
de
studiu
Nr. ore

Anul I
Sem. I
Sem. II
C
S
C
S
28
28

Total ore
C
-

S
56

Forme de verificare
Sem. I
V

Sem. II
V

Nr. credite
Sem. I
2

Sem. II
2

Cod disciplină

1303.1OB07C

B. Obiectivele disciplinei:
 Descrierea structurilor ipotetice şi a sistemului gramatical al limbii engleze,
utilizarea acestora în producerea şi traducerea de texte și în interacțiunea verbală în
limbajul medical de specialitate.
Prin cunoștințele și abilitățile dobândite, absolventul va fi capabil:
- Să cunoască și să folosească corect verbele modale, frazei ipotetice;
- Capacitatea de analiză, sinteză şi comparaţie,astfel încât să poată comunica fluent în limba
engleză
- 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
- Să aplice tehnicile de traducere pentru a reda corect continutul unui text de specialitate din
limba sursă în limba țintă,
C. Metode de predare – învăţare:
 prelegerea, explicația, dezbaterea, integrarea mijloacelor audio-vizuale
 problematizarea și învățarea prin descoperire
 metode de lucru în grup și individuale
 studiul bibliografiei și a tratatelor de specialitate
D. Forme şi metode de evaluare:
Test de verificare a cunoștințelor tip sinteză -80%
Promovarea evaluării este obligatorie pentru promovabilitatea examenului final
Aprecierea activităţii studentului în timpul stagiului (frecvenţă, barem, cunoştinţe teoretice
disciplină)- 20%
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:
-

F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:
SEMESTRUL I
1.Verbul şi grupul verbal: definiţie, criterii de clasificare a verbului şi a grupului verbal,
structuri specifice verbului şi grupului verbal I. /2ore
2. Verbul şi grupul verbal: definiţie, criterii de clasificare a verbului şi a grupului verbal,
structuri specifice verbului şi grupului verbal II /2ore
3. Categorii gramaticale proprii exclusive verbului: modul, timpul, aspectul şi diateza I. /2ore
4. Categorii gramaticale proprii exclusive verbului: modul, timpul, aspectul şi diateza II. /2ore
5. Grupuri în relaţie cu grupul verbal: grupul adverbial; grupul prepositional I /2ore
6. Grupuri în relaţie cu grupul verbal: grupul adverbial; grupul prepozițional II /2ore
7. Formarea lexiconului specific limbajului medical I /2ore
8. Formarea lexiconului specific limbajului medical II /2ore
9. Criterii de clasificare a verbelor/grupului verbal I. /2ore
10. Criterii de clasificare a verbelor/grupului verbal II. /2ore
11. Aspecte teoretice vizând categoriile gramaticale proprii verbului I. /2ore
12. Aspecte teoretice vizând categoriile gramaticale proprii verbului II. /2ore
13. Alte grupuri gramaticale şi rolul lor în utilizarea corectă grupului verbal Observaţia
individuală şi 2 ore în limba engleză; Introducere ȋn limbajul medical de specialitate I. /2ore
14. Alte grupuri gramaticale şi rolul lor în utilizarea corectă grupului verbal. Observaţia
individuală şi 2 ore în limba engleză; Introducere ȋn limbajul medical de specialitate II. /2ore
SEMESTRUL II
1. Terminologie de bază din domeniul medical. Polisemie şi omonimie./4 ore
2. Categorii verbale (timp, mod, aspect). /4 ore
3. Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv, adjectiv, substitute). /4 ore
4. Elemente de lexicologie şi vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea (trunchiere şi
siglare). /4 ore
5. Sintaxa frazei (completiva directă, circumstanţa). Constrângeri modale în subordonate. /4 ore
6. Introducere în corespondenţa generală. Formule tip. Elemente de bază ale scrisorii
oficiale. Formularistică. /4 ore
7. Comunicare şi prezentare orală. Funcţii de limbaj / formule tip. Sinonimie, antonimie. /4 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.Collins Cobuild, Advanced learner’s dictionary, 9-th edition, Editura Harper Collins, 2018
2. Dr. Harvey Marcovitch,Black's Medical Dictionary: 42nd Edition, Editura A&C Black, 2017
3.Diana Ligia Tudor, Dicționar medical și farmaceutic,român-englez, Editura universitară, 2016
4. Florin Mușat, Ghid de conversație român -englez, Editura Unicart, 2014
5. Loredana Ștefan, Dicționar român –englez, Editura Eduard, 2014
6. M.Mandelbrojt-Sweeney, Eileen Sweeney,Limba engleză pentru medici și asistenți,
Editura Polirom, Iași, 2014
7. Florin Mușat, Ghid de conversație roman –englez, Editura Exigent, 2014
8. Paolo Cristoforoni, Vincenzo Testa, Dictionar medical ilustrat, de la A la Z, Editura
Litera, 2013
9. Michael McCarthy, Martin Hewings, Cambridge Academic English B2, Upper
Intermediate Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP , 2012
10. Martin Hewings, Craig Thaine, Cambridge Academic English C1, Advanced Student's
Book, 2012
Bibliografie minimala pentru studenti
Diana Ligia Tudor, Dicționar medical și farmaceutic,român-englez, Editura universitară, 2016

Florin Mușat, Ghid de conversație român -englez, Editura Unicart, 2014

Data aprobării programei analitice în departament
10.09.2018

Semnătura directorului de departament
Conf. Univ. Dr. Gurău Gabriela

