
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe Administrative 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Administrație Publică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Limba engleză 2.2. Cod disciplină AP II 12.1 

2.3. Titularul activităţii de curs  

2.4. Titularul activităţii de seminar Lector dr. Natalia-Gloria Muntean 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

2 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat - 

Examinări 8 

Alte activităţi - pregătire în sesiune - 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 Comunicare efectivă, în limba engleză, într-un cadru de contexte profesionale, prin 

utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de 

competenţă B1- vezi Cadrul European de referinţă)  

C2 Aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală în limba 



engleză în domeniul vizat specializat. 

C3 Aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de 

date, tehnici de arhivare a documentelor, etc.) pentru documentare, identificare şi 

stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte. 

Competenţe transversale CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă în deplină concordanţă cu 

etica profesională 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri 

specifice 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea 

obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi 

prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi 

profesională. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Comunicarea eficientă, orală și scrisă în limba engleză 

7.2 Obiectivele specifice O1. definirea principalelor trăsături ale comunicării orale şi scrise, ale 

receptării şi producerii de texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul 

vizat), în limba engleză 

O2. Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, 

explicarea tehnicilor argumentative şi de construcţie a mesajului în limba 

engleză 

O3. Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare 

O4. Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz  şi 

argumentarea structurii acestuia 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

8.2 Bibliografie minimală obligatorie 

 

Seminar   

1. Being and employer 

Remuneration, invoices and payrolls 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

 2 ORE 



2. An employment contract 

Clauses, term, grievance and disciplinary procedures 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

3. Ending and employment contract 

Resignation, retirement, redundancy, dismissal 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

4. Acting as attorney for an employee 

Discrimination, harassment vs. constructive dismissal, unfair 

dismissal 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

5. Acting as attorney for an employer 

Compliance with European employment la, trade unions and 

strikes 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

6. Full time employment contract 

Commencing salary and probationary service 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

7. Verbal and written warnings 

Poor attitude, poor work and disciplinary action 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

8. Letter of redundancy 

Severance pay, time off for job interviews and training for 

alternative employment 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

9. Employment discrimination 

 Bias in hiring, promotion, compensation, and job assignment 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

2 ORE 



resursele oferite de 

biblioteca universității. 

10. Contracts 

Severable contracts and implied contracts 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

11. Elements of a valid contract 

Valid, binding and enforceable contracts 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

12. Employment law and Human resource terms 

Factory floor worker, maternity leave, and unemployment 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

13. Employee health and safety 

Workplace safety and health laws, job dangers and workers’ 

compensation 
-explaining and applying legal terminology;  

-listening and speaking activities 

Metode 

comunicaționale, 

exerciții de tip role-

play, interacțiunea 

student-student; 

mijloace audio si video; 

resursele oferite de 

biblioteca universității. 

2 ORE 

Bibliografie minimală obligatorie 

• Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press. 

• Evans, V., Dooley, J., Smith, D., J., Career Paths – Law,  Express Publishing UK Ltd. 

• Mason, C., Atkins, R, The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd, 2011. 

• Wyatt, R., Check Your English Vocabulary for Law, A&C Black London, 2006. 

• Wyatt, Rawdon, Check Your English Vocabulary for Business and Administration, fourth edition, 

A&C Black. London, 2007. 

• Brieger, N., Test Your Professional English – Law, Penguin English Guide, 2002. 

• Legal Glossary, https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/glossary.  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu. Din 

comisie fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu. 

 

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  Orală, colocviu 50% 

 Practică(P): conversație, 50% 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/glossary


argumentare 

10.6 Standard minim de performanţă: MINIM NOTA 5 
SP.1.1. 

Răspunsul la întrebări precise în vederea evidenţierii gradului de înţelegere a unui text oral sau scris de orientare generală sau 

semi-specializată în limba engleză, utilizând mijloace ajutătoare. 

SP.1.2. 

Utilizarea limbii engleze spontan şi suficient de fluent într-o discuţie pe o anumită temă, adaptată contextului şi domeniilor 

profesionale vizate. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

………….   ……………………    ……………………… 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 

……………..      ………………………… 


