
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea / Departamentul Geografie 

1.3 Catedra Extensia Universitară Bistrita 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia Turismului 
 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleză – curs practic limbaj specializat 

 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Mudure-Iacob 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DC 
 
 

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 ş i notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 47  

3.8 Total ore pe semestru 75 

3. 9 Numărul de credite 3 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoaştere limbii engleze la nivel intermediar, cel putin de nivel bacalaureat. 

4.2 de competenţe Cunoştinţe de bază de calculator. 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
- 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Videoproiector, CD-Player, material audio-vizual, reviste de specialitate, manual, dictionare 

bilingve 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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În baza asimilării noţiunilor incluse în acest curs, studenţii vor fi capabili să înţeleagă şi să poarte conversaţii 

cu posibili turişti străini, să iniţieze dialoguri sau să poată purta conversaţii atât din postura de turist sau de 

agent turistic şi ghid. Structura cursului urmareşte dezvoltarea de compeenţe de comunicare, ascultare, 

înţelegere şi scriere, facilitând utilizarea de vocabular specific domeniului de turism. De asemenea, prin tipul 

de activităţi introduse în metodologia de predare se urmăreşe simularea de siuaţii specifice domeniului de 

studiu, favorizand asfel autenicitatea conţinutului educaţional. La finalul cursului studenţii vor putea 

comunica în limba engleză şi într-un mediu de vorbitori nativi de limbă engleză, având cunoştinţe optime 

pentru desfăşurarea activităţilor profesionale optate. 
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Prin asimilarea de vocabular, structuri gramaticale şi elemente de comunicare, sudenţii vor dezvolta abilităţi şi 

competenţe de comunicare, scriere, înţelegere şi citire, ceea ce va permite consolidarea abiliăţilor de a avea 

fluenţa şi coerenţa în cadrul unui discurs cu specific de turism. 

 

 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aclimatizarea cu termenii geografici în limba engleză şi folosirea termenilor 

specifici, folosite în turism şi în industria hotelieră, îmbogăţirea vocabularului de 

bază. Fundamentarea unor cunoştinţe noi legate de turism şi a activităţilor 

relevante, precum şi lărgirea bazei de cunoştinţe lingvistice (morfologie, sintaxă, 

fonetică). 
7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţilor comunicative, mai întâi orale (conversaţie în limba 

engleză la nivel informativ, dezvoltarea capacităţii de informare sau 

ghidare/dirijare, cu aplicaţii practice). 

 
 
 

8. Conţinuturi 
 

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografie 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Placement test, Tourism Introduction 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

2. The history and development of tourism 

-tourist destinations, pioneers in tourism, collocations and phrasal 

verbs 

- the noun(plural,countable/uncountable) 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi  

2 ore 

3. The organisation and structure of tourism 

-statistics, graphs and percentages 

-attractions and facilities 

- noun derivation 

 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

4. Working in tourism 

-structure of tourism industry 

-career steps and job application process(write a cover letter, 

attend an interview) 

-the adjective(word formation), degrees of comparison) 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

5. Destinations 

- present simple and present continuous,  

-describing a destination, prepare a presentation 

-listening: popular destinations 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

6.Business Travelling and hotel facilities-business collocaitons 

- describing hotels, compare hotels, write a hotel description, 

making comparisons 

- The adjective (degrees of comparison) 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 
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7.Tour operation: types and specific tasks 

-package holidays,  

-dealing with a complaint, writing a letter of apology,  

-listening: persuade a client to buy a package tour 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

8.Dealing with guests 

- articles, describing people,  

-  solve an overbooking problem; 

- Hospitality listening 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

9.Travel agencies:  

- telephone language,  

- prepare an educational report, reply to an equiry 

- listening: travel agent and customer 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

10. Seeing the sights: 

 -recommending sights,  

-describing an exhibition 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

11. Guilt free-safaris 

-exotic holidays 

-animal idioms 

-listening and video waching: safaris as ineractive tourism 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

12. Ecotourism 

–traditions and customs 

-local festivals 

-pronouns 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

13. Communication in tourism 

-types of communication 

-writing argumenative essays 

-skills and abilities: describing jobs in tourism 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 

14. Consolidation: - grammar and vocabulary review 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale, 

(audio, videoclipuri, 

CD) precum şi 

materiale fotocopiate şi 

cărţi. 

 

2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale ş i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

          Conţinutul disciplinei corespunde modului de abordare a acestor subiecte în şcoala românească 

 
 
 
 
 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 
 

10.4 Curs 
   
   

 

10.5 Seminar/laborator 
Sa ştie să poartă o conversaţie 

pe o temă dată 

activitate la cursurile practice 25% 

Să realizeze temele de casă la 

timp 

verificări pe parcurs 10% 

Verificarea competenţelor scrise 

şi orale 

examen la sfârşit de semestru 65% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5. 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 
.......................  .............................................  

Data avizării în departament  Semnătura Directorului de departament 

.......................  ............................................. 


