
 
 
 
 
 

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 Bistriţa 

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 

studiu 

II 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 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri 14 
Tutoriat 2 
Examinări 4 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 94  
3.8 Total ore pe semestrul 1 si 2 150 
3. 9 Numărul de credite 3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar-B1-B2 şi utilizarea cunoştinţelor 

asimilae în anul 1 

x 

4.2 de competenţe X x 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
- x 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Videoproiector, CD-Player, material audio-vizual, reviste de specialitate x 
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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 autenticitatea 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 

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Diagnostic test. Revision of vocabularyand grammar 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 

2.What is tourism? 

-definition of tourism 

-aspects of tourism, prefixes and suffixes 

-listening: lectures and tourism presentations 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

3. Types of tourism 

- ecotourism, backpacking 

-word derivation, passive voice 

-summarizing a text 

- sports tourism and adventure tourism 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 

4. Hospitality research 

-hospitality research; forms of hospitality; hospitality outlets 

-making comparisons, describing venues 

-idioms and collocations 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 

5. Careers in tourism and hospiality 

-employment in the travel, tourism and hospitality industry 

-technology and careers; determiners and connectors 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

6. Tourism marketing 

-definition and marketing of tourism 

-types of tourism markets 

-language of trends, abbreviations 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 
2 ore 

 7. Events tourism  

-types of events:festivals, conventions, concerts;synonyms 

-event lifecycles; paraphrasing 

-managing complex events 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 
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8. Marketing hospitality 

-marketing for ravel agencies; reported speech 

-researching tourists’ needs; if-clauses 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 
2 ore 

9. Tourism and culture 

-impact of tourism; the ecological footprint 

-sustainable tourism; relative clauses 

-cultural prints; emphasis 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

10. Managing people and money 

-organigrams of travel agencies; phrasal verbs 

-planning the holiday budget; irregular plurals 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

11.External influences on tourism 

-political and social impacts upon tourism; compound words 

-environmental issues; punctuation 

-demographic trends;note-taking 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

12. Technology and tourism 

-the role of IT in tourism, linking words 

-SWOT analyses of tourism businesses 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 2 ore 

13. International etiquette:  

-travel arrangements, cruise itinerary 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 

14.Consolidation: grammar and vocabulary review 

 

Prelegerea combinată 

utilizând tabla şi 

mijloace audio-vizuale 

2 ore 

Bibliografie 

 

Mol, Vince; English for Tourism and Hospitality, Garnet Education, 2008 

 

Vince, Michael; Advanced Language Practice, Macmillan, Oxford, 1998 

Foley, Mark; Hall, Diane; Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study reference &practice book with 

answers, Longman, Harlow, 2003 

Harding, Keith; Henderson, Paul, High Season: English for the Hotel and Tourist Industry, Oxford University Press, 

1994. 

Iacov, Adriana, English for tourism professionals and staff, Bucureşti, Casa de Editură Irecson, 2003 

 

Jacob, Miriam; Strutt, Peter; English for International Tourism, Course Book& Workbook,  Longman, 1997 

 

Vince, Michael; Intermediate Language Practice, English Grammar and Vocabulary, Macmillan, Oxford, 2003. 

 

Ward English, Paul; Geography: People and Places in a Changing World, West Publishing Complany, London, 1997. 

 

www.englishpage.com 

 

 

 

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 25% 
Verificarea competenţelor scrise şi 

orale 
examen la sfârşit de semestru 50% 

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 

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


