
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

 

1. DATE DESPRE PROGRAM 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ  

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie  

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ 

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleza 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Dr. Ramona Bran 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2  2.6 Tipul de evaluare Col. 2.7 Regimul disciplinei Fac. 

 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 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 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 8 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  - 

Examinări  2 

Alte activităţi ……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite/ Nr. ore total 2/50 

 

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu e cazul 

4.2 de competenţe • Nu e cazul 

 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Nu e cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Nu e cazul 

 



 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE  
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Cunoaştere şi înţelegere 

• consolidarea priceperilor şi deprinderilor de ascultare, vorbire, citire, scriere şi compunere în 

limba engleză, precum şi abilitatea de a înțelege şi produce texte care aparțin domeniului de 

studiu (de exemplu, articole științifice, rapoarte, dar şi scrisori formale, eseuri argumentative, 

interviuri, etc.); 
Instrumental-aplicative 

• îmbogăţirea şi sedimentarea lexicului de specialitate din limba engleză pentru o exprimare 

corectă şi adecvată în diverse contexte profesionale. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
           CT3 

• autoevaluarea nevoilor de formare continuă şi utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de 

comunicare şi formare profesională în vederea adaptării competențelor profesionale la 

dinamica contextului social. 

 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

 

✓ Dezvoltarea și consolidarea competențelor de comunicare orală şi în scris într-

o limbă străină (limba engleză). 

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

✓ Deprinderea şi exersarea vocabularului specific unor teme din domeniul de 

studiu (psihologie); 

✓ Exersarea principalelor probleme de gramatică: folosirea corectă a timpurilor 

verbale, a prefixelor şi sufixelor, înțelegerea unor expresii idiomatice;  

✓ Capacitatea de a traduce un text de specialitate, atât din română în engleză, cât 

şi din engleză în română; 

✓ Abilitatea de a înțelege şi produce texte care aparțin unor registre diverse 

(articole, scrisori formale, interviuri, sau eseuri argumentative); 

✓ Deprinderea frazelor şi formulelor specifice unei prezentări orale; 

✓ Stimularea lucrului în echipe pentru găsirea unor soluții şi susținerea punctului 

de vedere comun în cadrul unor prezentări orale; 

✓ Abilitatea de a extrage informațiile relevante atunci când studenții urmăresc un 

clip video sau ascultă o înregistrare audio în engleză; 

✓ Utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare 

profesională specifică domeniului psihologie în limba engleză (Internet, baze 

de date, cursuri online, etc.). 

 

 

8. CONŢINUTURI  



 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. The Scope of Psychology and Its Faces 

Prezentare, conversație 

Articol; exerciții;  sarcini scrise 

(rezumat articol psihologie 

pozitivă) 

2. Disorders Prezentare 
Articol; vocabular specific;  

verbe modale; exerciții  

3. (Dis)-abilities 

Prezentare, conversație 

Articol; expresii idiomatice; 

video; sarcini scrise (scrisoare 

stil formal) 

4. Memory and Memories Prezentare, 

conversație, studii de 

caz 

Articol; sinonime; exerciții;  

structura unei prezentări 

5. Fears and Phobias 

Prezentare, conversație 

Articol; exerciții; scurte 

definiții; sarcini scrise (scriere 

creativă) 

6. Human Relationships  
Prezentare, conversație 

Articol; video; exerciții; 

prefixe/sufixe 

7. Money: Does It Bring Happiness?  
Prezentare, conversație 

Expresii idiomatice; exerciții; 

listening; dezbatere 

8. Different Therapies Prezentare, 

conversație, studii de 

caz 

Articol; exerciții; scurte 

definiții; sarcini scrise (text 

promoțional) 

9. Happiness 
Prezentare, conversație 

Articol; video; exerciții; sarcini 

scrise (eseu argumentativ) 

10. Dreams 
Prezentare, conversație 

Articol; video; discuție; 

traducere (ro -> eng) 

11. Talking about Addictions  

Prezentare, conversație 

Articol; exerciții; discuție; 

vocabular specific; sarcini scrise 

(interviu) 

12. Intelligence(s) 
Prezentare, conversație 

Articol; scurte definiții;  

exerciții; quiz 

13. Emotional Intelligence 

Prezentare, conversație  

Exerciții; vocabular pentru 

exprimarea emoțiilor; sarcini 

scrise (eseu reflexiv) 

14. Final revision 
Prezentare, conversație 

Recapitulare; recomandări 

pentru testul final. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (PRINCIPALĂ) 

1. Bran, R. (2015). „Duo or Multi Lingo”, Proceedings of the 10th International Conference on Virtual 

Learning, pp. 102-106, Editura Universităţii din Bucureşti. 

2. Bran, R., Pele, A. (2015). „English for Social Sciences”, Timişoara: Editura de Vest. 

3. Chevereşan, C. (coord.), Chevereşan, L. (2005). “Soultending. English for Psychologists”, Timisoara: 

Editura Universităţii de Vest. 

4. Cook, G. (2002) Breaking Taboos. English Teaching Professional 23, 5-7. 

5. Demouy, V., Kan, Q., Eardley, A. and Kukulska-Hulme, A. (2013). Using Mobile Devices for Language      

Learning in a Higher Education Distance Learning Context: Motivations and Behaviours. In: 

EUROCALL 2013, Portugal. 

6. Kerr, P., Jones, C., 2007, Straightforward, Macmillan Publishers 

 



 

BIBLIOGRAFIE SECUNDARĂ 

Resurse Web disponibile pe platforma disciplinei. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

Această disciplină se va desfăşura potrivit principiilor pedagogiei active (centrate pe activitatea şi 

achiziţiile studentului asistat de către profesor). Studenţii nu vor reproduce la evaluarea de la finalul 

semestrului informaţiile primite, ci vor fi capabili să le folosească în contexte şi moduri originale. 

 

10.  EVALUARE 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

Test final scris  Exerciţii + subiect de 

exprimare                                                                         

                    80%                                                                                                                                                                      

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la seminar (prezenţa peste 70% şi contribuţia activă la desfăşurarea orelor- realizarea temelor, 

implicarea în rezolvarea exercițiilor din cadrul seminarului, prezentări orale, etc.)                              20%                                                                                                                                                                    
Evaluarea în sesiunea de restanțe și mările de notă se bazează pe aceleași metode de notare și pe aceeași 

bibliografie. 

 

 

Data completării 

22.02.2018 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura Directorului de Departament 

 


