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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Limba străină 4 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604C04I032 Obligatoriu II IV 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu C4 

Titular activităţi curs - 

Titular activităţi seminar Asist. univ. dr. Anca-Simina Martin 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

 1   1 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

 14   14 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat:  4 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  61 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Limbă străină 1, Limbă străină 2, Limbă străină 3 

De competenţe Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a sem 
Existența mijloacelor tehnice adecvate; 
Condiţii de învăţare activă şi interactivă. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a termenilor specifici limbii engleze 
- înţelegerea fundamental specifică disciplinei 
- identificarea de termeni, sintagme 
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
- definirea / nominalizarea de concepte lingvistice 
- cunoştinţe generale de bază 
- explicarea şi interpretarea unor concepte lingvistice şi a ideilor teoretice şi 
practice ale disciplinei 
- generalizarea, particularizarea, integrarea unor definiţii şi concepte 
- realizarea de conexiuni între rezultate 
- capacitatea de analiză şi sinteză 
- utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de traducere 
- relaţionări între diferite tipuri de interpretare 
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite 

Competenţe transversale 

- manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
lingvistic 
- participare la propria dezvoltare profesională 
- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a termenilor specifici limbii engleze 

 

Obiectivele specifice - înţelegerea fundamental specifică disciplinei 
- identificarea de termeni, sintagme 
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
- definirea / nominalizarea de concepte lingvistice 
- cunoştinţe generale de bază 

8. Conţinuturi 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Remarci introductive; Prezentarea planului de curs și a bibliografiei. 2 

Sem 2 GMOs. 2 

Sem 3 Sustainable Farming. 2 

Sem 4 Technological Advances in Modern Agriculture. 2 

Sem 5 Land and Water Reclamation, and Restoration. 2 

Sem 6 Resource Recovery. Waste Management. 2 

Sem 7 Evaluare finală. 2 

Total ore seminar 14 
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Metode de predare 

Expunerea, dialogul, explicația, metode specifice predării on-line   

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

Evans, Virginia, Jenny Dooley, Kenneth Rodgers. Environmental Engineering 1-3. Express 

Publishing, 2016. 

O’Sullivan, Neil, James D. Libbin. Career Paths: Agriculture 1-3. Express Publishing, 2011. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

- 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Seminar 

Colocviu final  
Scris sau online, prin 

intermediul 
formularelor Google 

40%  

Frecvența și conduita la activități Evaluare reflectivă și 
cea individuală a 

activității studentului. 

30%  

Gradul de implicare al studentului 30%  

Standard minim de performanţă 

       Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 45% din cerinţele la colocviul final, respectiv 45% 
din cerinţele maximale cu privire la frecvența și conduita la activități, respectiv gradul de implicare a 
studentului. 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Asist. univ. dr. Anca-Simina Martin  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  


