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Administrarea disciplinei 

  

Codul 

unităţii de 

curs 

Credite 

ECTS 

Total 

ore 

Realizarea orelor Forma de 

evaluare 

Limba 

de 

predare Prel. Sem. Lab. L. 

Ind. 

 

G.02.O.16 5 150   75 75 examen l.engleză 

 

Integrarea cursului în programul de studii 

Cursul practic de lexic specializat face  parte din setul de discipline obligatorii 

pentru studenţii anului I, facultatea Ştiinţe Reale.  Scopul cursului este de a 

dezvolta la studenţi abilităţi de scriere, ascultare – înţelegere şi vorbire prin 

utilizarea lexicului specializat al limbii engleze în contexte relevante. 

Materialul utilizat va cuprinde o gamă diversă de exerciţii gramaticale şi o 

varietate stimulativă de exerciţii lexicale, fiind combinate cu activităţi de creaţie 

care corespund obiectivelor propuse. Aceste activităţi vor încuraja studenţii să 

utilizeze lexicul specializat în contexte tematice ce  vizează satisfacerea nevoior 

concrete, să dezvolte capacitatea de înţelegere a textelor autentice cît şi să testeze 

abilitatea de a surprinde detalii semnificative, precum şi să reproducă contextul. 

Cursul se bazează pe studierea realizărilor recente din domeniul informatic şi 

aplicaţiile acestora. 

La sfîrşitul cursului studentul va fi capabil să descrie părţile componente a 

calculatorului (hardware/software), programe,  reguli de utilizare a calculatorului şi 

a internetului, să înţeleagă şi să producă la nivel elementar texte coerente şi să 

întreţină o conversaţie pe tematica propusă, să-şi exprime gîndurile şi părerile în 

formă scrisă sau orală. 

 

Competenţe prealabile 

 cunoaşterea sunetelor şi alfabetului limbii engleze, regulile de citire şi 

transcripţia cuvintelor  

 deprinderi de lectură; 

 deprinderi de exprimare orală; 

 deprinderi de scris; 

 înţelegerea structurilor gramaticale de bază.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 

1. Competenţe lingvistice 

 demonstrarea cunoaşterii sistemului lexical studiat prin reacţii promte şi 

corecte; 



  reacţionarea adecvată la situaţia de problemă conţinută în textele  lexicale şi 

gramaticale;  

 posedarea meta limbajului naţional - genul, numărul, cazul, declinarea, 

conjugarea etc. pentru a facilita combinarea logică a fenomenelor lingvistice cu 

situaţia comunicativă concretă. 

2. Competenţe comunicative 

 aplicarea diferitor strategii comunicative pentru a elicita informaţia necesară din 

text (formularea întrebărilor; mini-dialoguri); 

 prezentarea pe scurt a conţinutului textului; 

 exprimarea punctelor de vedere individuale; 

 producerea unui discurs fluent în baza tematicii studiate, utilizînd vocabularul 

activ. 

3. Competenţe de transfer 

 efectuarea traducerii unor enunţuri pe o temă studiată; 

 audierea şi tradicerea bilingvă a unor dialoguri sau texte. 

4. Competenţe socio-culturale 

 educarea conştiinţei pluriculturale; 

5. Competenţe de instruire 

 Lucrul independent la teme noi; 

 Utilizarea echipamentului tecnic disponibil pentru a prelucra materialul nou 

(echipament audio/video, telefon mobil, stick, televizor, computer, DVD etc.); 

 Utilizarea efectivă a manualului, dicţionarului, etc.  

 

Finalităţile cursului la finele cursului studentul va fi capabil să: 

 utilizeze structurile gramaticale şi lexicale conform situaţiei respective; 

 descrie părţile componente ale calculatorului, şi utilizarea lor; 

 descrie anumite instrumente de utilizare, nişte paşi într-un process 

 întreţină un dialog sau un mini discurs pentru a oferi sfaturi şi propuneri; 

 descrie avantajele şi dezavantajele anumitor parametri ai calculatorului. 

Conţinuturi 

Modulul lexical Sem II 

 

Nr.  Tema Nr. de ore 

1 Application Software 10 

2 Programming/ Jobs in ICT 10 

3 Network systems 15 

4 Faces of the Internet 12 

5 The world of wide web 12 

6 Creative Software 8 

7 E- commerce 8 

Total  75 

 

 



 

 Obiective de referinţă şi conţinuturi 

Nr. Obiective de referinţă Conţinuturi 

1  Topic: Application Software 

 - să definească diferite componente 

a programaturii; 

- să numească şi să descrie cîteva 

sisteme de operare  

- să explice de ce sistemul 

programaturii poate să nu mai 

necesite instalarea sa în fiecare PC 

- să identifice categoriile de bază a 

programaturii; 

- să descrie cîteva particularităţi 

comune tuturor tipurilor de 

programatură aplicabilă; 

- să identifice tipurile de 

instrumente a programaturii; 

- să dea sfaturi şi instrucţiuni şi să 

urmeze sfaturile şi instrucţiunile 

- business applications 

-utility applications 

- databases   

- data processing 

- graphics applications 

- company departments 

-functions and features of 

spreadsheets and databases 

 

Language:  

 asking for and giving advice 

 giving and following 

instructions 

 plurals 

 

 

2  Topic: Programming/ Jobs in ICT 

 - să definească şi să descrie 

păstrarea primară şi secundară a 

informaţiei; 

- să numească tipurile de bază a 

fişierilor şi cum pot fi ele folosite; 

- să cunoască diferite  profesii in 

tehnologoo informaţionale; 

- să scrie o scrisoare de aplicare; 

- să-şi poată descrie profesia sa şi 

rutina profesiei. 

- program design and computer 

languages 

- Java language 

- Jobs in ICT 

- job adverts 

- steps in programming 

 

Language 

 writing a letter of 

application 

 speaking about schedules 

 describing your own routine 

and time. 

 describing your job 

3  Topic: Network systems 

 - să distingă informaţie despre 

diferite tipuri de reţele; 

-  să descrie anumite instrumente de 

utilizare, nişte paşi într-un process; 

- să utilizeze corect ordinea 

adjectivelor în propoziţie într-o 

descriere; 

- să utilizeze corect structurile 

- describing networks 

- types of network 

-networking hardware 

- network range and speed 

- describing and fixing network 

hardware 

- network capababilities 

- networking sites. 



gramaticale 

-să dea sugestii şi să- şi exprime 

opiniile 

- să descrie avantajele şi 

deyavantajele unei reţele. 

 

Language: 

 talking about the past 

 giving reasons 

 making suggestions 

 relative clauses with 

participle 

 describing advantages and 

disadvantages 

 

4   Topic: Faces of the Internet 

 - să identifice modurile şi 

necesităţile utilizării internetului; 

- să organizeze conferinţe şi discuţii 

prin internet; 

- să cunoască regulile de securitate 

de lucru în reţea şi să le respecte; 

- să cunoască eticheta comunicării 

prin internet; 

- să formeze diferite tipuri de 

întrebări; 

- să utilizeze diferite construcţii şi 

abrevieri ; 

- să formuleze un discurs pe 

anumite probleme legate de internet. 

 

- the Internet and email 

- chat and conferencing 

- Internet security 

- safety online for children 

-  netiquette 

- the history of hacking 

 

Language: 

 forming different types of 

questions 

 using collocations related to 

the internet 

 using abbreviations in 

online chats 

 discussing controversial 

issues related to the Internet 

5  Topic: The world of wide web 

 - să distingă informaţie despre 

diferite reţele; 

- să dezvolte un sait web; 

-  să descrie anumite instrumente de 

utilizare, nişte paşi într-un process; 

- să utilizeze corect ordinea 

adjectivelor în propoziţie într-o 

descriere; 

- să utilizeze corect interogativele 

Which, How many... 

- să-şi descrie saitul său preferat. 

- descussing the purpose of 

websites 

-websites features 

-describing a process 

-Website analytics 

- website development 

 

Language: 

 Writing a proposal 

 question words which, what, 

when, why 

 question words how much, 

how many 

 describing steps in a process 

6.  Topic: Creative Software 

 - să utilizeze vocabularul legat de - vocabulary related to graphics 



tematică; 

- să descrie grafice; 

- să cunoască trăsăsturile de baza a 

publicării prin internet; 

- să aducă argumente pro şi contra 

publicaţiilor pe hîrtie şi a celor 

din internet; 

- să poată utiliza propoziţii 

condiţionale şi verbe modale. 

 

software 

- describing graphics 

- the basic features of desktop 

publishing 

- the pros and cons of e-

publishing versus paper 

publishing 

Language: 

 using conditional sentences 

 using modal verbs 

 designing a home page for a 

company 

7  Topic: E- commerce 

 - să identifice trăsăturile 

tranzacţiilor online, 

- să vorbească despre 

securitatea tranzacţiilor 

- să descrie procesul de 

tranzacţie. 

- să poată lega ideile intre ele 

- să utilizeze gramatical corect 

pronumele many, a few 

- E-commerce companies 

- E-commerce features 

- trasaction security 

- online transactions 

- the features of an e-

commerce website 

- transaction process 

 

Language: 

 describing the 

transaction process 

 describing the features of 

an e-commerce website 

 using many, a few 

 linking ideas 

 using future simple 

 

Activităţi de lucru individual semestrul II 

Tema Produsul preconizat Nr. ore 

Application Software Write your recommendations 

for a museum, a magazine 

publisher and a police 

headquarter. Which application 

programs would be used and 

for what purpose. Give reasons. 

 -Individual grammar  exercises 

10 

Programming/ Jobs in ICT Write a letter of application 

and a CV 
-Individual grammar  exercises 

10 

Network systems Argument writing 

Write the advantages and 

10 



disadvantages of different 

types of networks. Give 

reasons 

-Individual grammar  exercises 

Faces of the Internet  Writing two e-mails: one for 

your friend and the second 

for your teacher. 

List the rules for the internet 

security 
- Individual grammar  exercises 

10 

Websites  power-point prezentation. 
„the development of WEB” or 

„The development of APLE 

COMPANY” or something 

else.  

 

10 

Creative Software  power-point prezentation. 
“My favourite creative 

software” 

- Individual grammar  exercises 

 

 15 

E- commerce Argument writing 
Pros and cons of using 

technologies in commerce 

- Individual grammar  

exercises. 

10 

Total  75 

 

Evaluare : 

60 %  nota medie pe semestru+ 40 % răspuns la examen. 

Forme de evaluare : 

1.  Evaluări summative periodice:  

Lucrari scrise: 

 Teste lexico-gramaticale. 

 Eseuri descriptive. 

 Scrisori amicale.     (pe parcursul Semestrului) 

2. Test lexico - gramatical la final de semestru  

3. Evaluarea finală: examen oral.  

 

Conţinutul biletului examenului oral   

 

1. Read, render the content of the text and answer the questions. 

2. Speak on a given topic.  

3. Define 5 terms and explain 5 abbreviations. (conform glosarului) 



 

Topics: 

1) Types of Application Software 

2) Programming languages 

3) Jobs in ICT 

4) Network systems 

5) Faces of the Internet 

6) Websites  

7) Website design. 

8) Creative Software 

9) Multimedia 

10) E-commerce. Steps of buying things online. 

 

 

Resurse informaţionale ale cursului: 

 

1. Maja Olejniczak, English for Information Technology. Pearson Education 

Limited, 2011.- 80p. 

2. Esteras Santiago Remacha, Infotech. Inglish for computer users. Fourth 

Edition. Cambridge, 2007.- 168p. 

 

 

Opţionale: 

1. A. Bantoş Dictionar Englez- Român. Bucureşti. 1990 

2. A. BantoşDictionarRomân- Englez. Bucureşti. 1990 

3. Oxford Learner’s Advanced Dictionary of Current English. Oxford University Press. 1990 

4. The New International Webster Standard Thesaurus. Trident Reference Publishing 2006 

Edition 

 


