
LIMBA ENGLEZĂ 

STRUCTURA 

Programul de studii Licență 

Anul de studii II 

Semestrul  3 

Regimul disciplinei Disciplină facultativă 
complementară 

Numărul total de ore pe săptămână S - 2 ore 

Numărul total de ore conform planului de învățământ  S- 28 ore 

Numărul de credite transferabile 2 

 

OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
Obiectivul general al cursului constă în dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare orală și 
scrisă într-o limbă străină, precum și în revizuirea și consolidarea materialului deja învățat. Cursul de 
limbi străine urmărește: îmbunătățirea capacității cursantului de a comunica eficient și adecvat în 
situații reale, folosind terminologia specifică domeniului de studiu; încurajarea cursantului de a utiliza 
limba engleză cu încredere și în mod eficient; dezvoltarea interesului studentului pentru limba engleză 
și cultura anglo-saxonă; dezvoltarea și integrarea utilizării celor patru abilități lingvistice, și anume 
citirea, ascultarea și înțelegerea unui text ascultat; dezvoltarea capacității cursantului de a scrie diferite 
tipuri de texte în limba engleză. 
 
CONȚINUTUL DISCIPLINEI 

LUCRĂRI PRACTICE  S Nr. ore 

Noțiuni introductive: Self-Introduction; Animals and grain 2 

Capitolul I - Environmental Protection; Summary of a book 2 

Capitolul II - Bioengineering; Write a small ad for a newspaper 4 

Capitolul III - Cropping systems; Informal letters 4 

Capitolul IV – Growing seasons; Formal letters  4 

Capitolul V - Animals and grain; A letter of complain 4 

Capitolul VI - Agribusiness management; A letter of apology  4 

Capitolul VII - The futures market; Article Writing 4 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Neil O'Sullivan, James D. Libbin: Career Paths English: Agriculture 3, Express Publishing, 2016. 
2. Raymond Murphy: English Grammar in Use 5th edition, Cambridge University Press, 2019. 
3. Roger Gower: Real writing 3, Cambridge University Press, 2008. 
4. Hugh Cory: Advanced Writing and English in Use For CAE, Oxford University Press, 2009. 
 
EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de 
evaluare 

Pondere din nota finală 
% 

Colocviu Cunoașterea 
elementelor de 
vocabular parcurse. 
Corectitudine 
gramaticală. 
 

Evaluare în scris 60 



Aprecierea activității în 
timpul semestrului 

Participarea activă la 
discuții și activități de 
grup, precum și 
prezentarea propriei 
opinii într-un mod 
coerent și articulat. 

Evaluare orală în 
timpul 
semestrului 

40 

 
Titularul activităților de curs: Asist. univ. Drd. Mădălina-Ioana BOSTAN 



LIMBA ENGLEZĂ 

STRUCTURA 

Programul de studii Licență 

Anul de studii II 

Semestrul  4 

Regimul disciplinei Disciplină facultativă 
complementară 

Numărul total de ore pe săptămână S - 2 ore 

Numărul total de ore conform planului de învățământ  S- 28 ore 

Numărul de credite transferabile 2 

 

OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
Obiectivul general al cursului constă în dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de comunicare orală și 
scrisă într-o limbă străină, precum și în revizuirea și consolidarea materialului deja învățat. Cursul de 
limbi străine urmărește: îmbunătățirea§ capacității cursantului de a comunica eficient și adecvat în 
situații reale, folosind terminologia specifică domeniului de studiu; încurajarea cursantului de a utiliza 
limba engleză cu încredere și în mod eficient; dezvoltarea interesului studentului pentru limba engleză 
și cultura anglo-saxonă; dezvoltarea și integrarea utilizării celor patru abilități lingvistice, și anume 
citirea, ascultarea și înțelegerea unui text ascultat; dezvoltarea capacității cursantului de a scrie diferite 
tipuri de texte în limba engleză. 
 
CONȚINUTUL DISCIPLINEI 

LUCRĂRI PRACTICE  S Nr. ore 

Noțiuni introductive: Self-Introduction; Essays 2 

Capitolul I - Marketing and business management in animal production; An opinion 
essay 

2 

Capitolul II - Animal behaviour and welfare; An argumentative essay 4 

Capitolul III – Climate change; Reports  4 

Capitolul IV –Sustainable animal production practices; Reviews  4 

Capitolul V - Food processing; Proposals 4 

Capitolul VI - Genetically engineered foods; Motivation letter 4 

Capitolul VII - Food safety and quality assurance in animal products; Text: Where do 
you see yourself in five years? 

4 

 
BIBLIOGRAFIE 
1. Neil O'Sullivan, James D. Libbin: Career Paths English:Agriculture, Express Publishing, 2016. 
2.  Raymond Murphy: English Grammar in Use 5th edition, Cambridge University Press, 2019. 
3. Felicity O'Dell; Michael McCarthy: English Vocabulary in Use: Advanced Book with Answers, 
Cambridge   University Press, 2017. 
4.  Hugh Cory: Advanced Writing and English in Use For CAE, Oxford University Press, 2009. 
 
EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de 
evaluare 

Pondere din nota finală 
% 

Colocviu Cunoașterea 
elementelor de 
vocabular parcurse. 

Evaluare în scris 60 



Corectitudine 
gramaticală. 
 

Aprecierea activității în 
timpul semestrului 

Participarea activă la 
discuții și activități de 
grup, precum și 
prezentarea propriei 
opinii într-un mod 
coerent și articulat. 

Evaluare orală în 
timpul 
semestrului 

40 

 
Titularul activităților de curs: Asist. univ. Drd. Mădălina-Ioana BOSTAN 
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