
Codul şi denumirea disciplinei: S.05.A.049; S.06.A.052. Limba Engleză 3,4 
Titularul disciplinei: Ala Şişianu 
Titlul şi gradul ştiinţific: Lector superior 
Facultatea: Calculatore, Informatică şi Microelectronică 
Catedra: Informatică Aplicată 
Total ore: 90 
Lecţii practice: 90 

Puncte credit: 6 
Destinaţia: Ciclul I. Licenta. Studenţii anului III  de la 

specialitatea: Informatică Aplicată (444.3) 
Obiectivele de formare în cadrul disciplinei: 
 

Scopul disciplinei este:  
 – de a învăţa studenţii principiile gramaticale, ortografice, ortoepice, morfologice şi 
sintactice ale limbii engleze 
 – de a învăţa studenţii cum se formează categoriile gramaticale de bază: timpurile 
verbului, pluralul substantivelor, comparaţia adjectivelor etc. şi cum sa folosească 
formele gramaticale pe care  le-au învăţat;  
 –  de a studia regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi a 
propoziţiilor în fraze; 
 –  de a studia formele cuvintelor în cadrul morfologiei şi sintaxei; funcţionarea lor 
în comunicare; 
 – de a familiariza studenţii cu structurile semantice ale propoziţiei; 
 – de a studia aspectele gramaticale şi stilistice ale traducerii şi metodele aprecierii 
traducerii; 
 – de a dezvolta capacităţile studenţilor de a folosi cunoştinţele lor în forma scrisă şi 
orală în practica. 

Conţinutul orelor  practice  

Scopul lecţiilor de limbă engleză este de a aplica în practică toate aspectele unei limbi 
străine :   

- ascultare -  vorbire -  citire - scriere -  ascultare, care reprezintă ansamblul 
deprinderilor ce trebuie însuşite pentru cunoaşterea temeinică şi folosirea eficace a 
unei limbi străine  

- de a învăţa studenţii modelele şi metodele de formulare/expunere corectă a ideilor în 
limba engleză. 
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Evaluare: Frecvenţa-0,05 din nota finală,  Atestari- 0,3 din nota finala,   Activităţi 
curente-0,2 din nota finală,  Examen oral -0,5 din nota finală. 
 


