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INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A CURSULUI 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Denumirea unităţii de curs 

Facultatea  Științe ale Educației, 

Psihologie și Arte 

 Științe Reale, Economice 

și ale Mediului  

 Drept și Științe sociale 

Curs Practic de Limbă 

Engleză  

 

Catedra Filologie engleză și germană Categoria 

disciplinei 

(F/G/U/S/M): 

G 

 

 

Semestrul 1 

Domeniul 

general de studiu 

Ştiinţe ale Educaţiei  

Domeniul de 

formare 

profesională la 

ciclul I 

În dependență de specialitate 

Denumirea 

specialităţii 

ET (Educație   Tehnologică), 

EC (ecologie), BA (Business și   

Administrare), FB (Finanțe și 

Bănci), BC (Biologie Chimie), 

DVI (Design Vestimentar 

Industrial), DR (drept), AS 

(Asistență Socială), AP 

(Administrare Publică), PP 

(Psihologie Pedagogie), PS 

(Pedagogie și Psihologie), CT 

(contabilitate), IP (informatică 

profil pedagogic), IS 

(informatică  ştiinţe exacte),MI 

(matematică informatică) 

Tipul unităţii 

de curs 

(O/A/L): A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ADMINISTRAREA UNITĂȚII  DE  CURS 

 

Codul unității 

de curs 

 

Credite 

ECTS 

 

Total 

ore 

 

Repartizarea 

          orelor 

 

 

Forma de 

eval. 

 

 

Limba de 

predare 

Prel. Sem. Lab. Lucrul 

Indiv. 

examen engleză 

G.01.O.007    4  24     -    -    24      36 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrarea cursului în programul de studii: 

 

    Actualul Curriculum la disciplina Curs Practic de Limbă Engleză este adresat studenților anului I, 

ciclul Licență, studii cu frecvență redusă. 

     Cursul Practic de Limbă Engleză are ca scop familiarizarea studentului la nivel începător cu normele 

de bază de comunicare orală și scrisă in limba engleză. Scopul cursului este de a pregăti studenții să 

corespundă standardelor internaționale corespunzătoare nivelului A1.Cursul dat pune accent pe 

aptitudinea de a citi, a vorbi, a scrie. 

 

 

Competenţe prealabile: 

 

- Să conştientizeze importanţa perceperii auditive a mesajului oral la studierea limbilor străine; 

- Să conştientizeze rolul deosebit de important pe care îl are lectura în activitatea de fiecare zi a 

studenților, a oamenilor de diferite profesii, ș.a ; 

- Să conştientizeze faptul că exprimarea orală este unul dintre cele mai importante mijloace de 

comunicare: ce le va permite în viitor să povestească despre sine şi colegi, despre familie şi lumea 

înconjurătoare, despre gusturi şi sentimente etc.  

 

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

 

1. Competențe comunicative 

 Întelegerea textelor cu un număr limitat de cuvinte și fraze simple care țin de temele studiate. 

 Extragerea detaliilor specificate dintr-un text adaptat, cu tematică studiată. 

 Utilizarea vocabularului asimilat și structurile asimilate potrivite pentru a vorbi in mod corect  pe temele 

studiate. 

 

2.Competențe socio- culturale 

 Folosirea formulelor de adresare, politețe,salutare. 

 Cultivarea conștiinței pluriculturale. 

 

3. Competențe de instruire 

 Formarea de deprinderi de lucru independent asupra temelor noi. 

 Traducerea bilingvă a unor dialoguri/texte. 

 Căutarea și utilizarea informației suplimentare, recurgînd la alte surse de documentare: bibliotecă, 

internet etc. 

 

 

 

 

 

 



Finalităţile cursului:  

 

 

Calendarul de desfăşurare a cursului: 

 

 
CONȚINUTURI  

 

 

           Conținut Obiective de referință N.ore 

About myself 

- using basic greetings and 

phrases; 

- answering questions about 

themselves; 

- understanding short, 

simple texts; 

- writing sentences and 

simple phrases about 

themselves; 

- writing a paragraph about 

him/herself; 

- Everyday greetings 

- Seasons. Months. 

Weekdays. Times. 

- Personal pronouns 

- Verb “to be” 

- Nouns: plural 

- Subject-predicate 

agreement 

 

- Să se prezinte pe scurt (nume 

prenume) și să folosească 

formule de salutare și plecare. 

- Să întrebe și să ofere 

informații personale. 

- Să folosească vocabularul ce 

ține de cantități și numere. 

- Să înțeleagă mesajul unui 

text scurt și să selecteze detaliile 

din el. 

- Să scrie propoziții simple 

despre sine și alții. 

- Să scrie un text scurt. 

- Să răspundă la întrebările 

profesorului pe baza textului 

citit. 

 

8 

 

My family 

- Enriching the basic 

vocabulary; 

- Identifying adjectives with 

opposite meanings; 

 

- Să extragă informația 

esențială dintr-un pasaj citit. 

- Să-și descrie familia în fraze 

simple și corecte. 

 8 

  

 Studenţii vor şti: 

- Să decodeze mesajul unui text scris sau oral 

- Să aplice regulile de citire 

- Să execute diferite consemne didactice (o cerere, o rugăminte, o solicitare, un ordin, o poruncă etc.); 

- Să aplice vocabularul achiziționat în situații de comunicare 

- Să folosească corect structurile gramaticale 

- Să scrie un paragraf cu caracter descriptiv folosind normele gramaticale și ortografice 

- Să dovedească înţelegerea mesajului scris prin răspunsuri corecte la întrebări şi prin rezolvarea corectă a 

exerciţiilor; 

- Să răspundă corect la întrebările profesorului şi ale colegilor, să reacţioneze adecvat la diferite replici şi 

situaţii comunicative; 



- Talking about a nuclear 

family; 

- Describing your own 

family; 

- Talking about special days; 

- Writing sentences and 

simple phrases about an ideal 

family. 

- Have,have got 

- Adjectives:number & place 

- Nouns:gender 

- Possessive case 

- Să se poată exprima cei 

place și ce nu. 

- Să poată adresa și răspunde 

la întrebări despre familia 

proprie. 

- Să folosească tehnici simpli 

de deschidere, întreținere și 

finalizare a unor conversații 

scurte. 

- Să-și exprime preferințele . 

My home is my castle 

- Enriching the basic 

vocabulary; 

- Using topical vocabulary to 

describe a house/apartment; 

- Talking about personal 

house; 

- Working with a picture and 

answering the question: Where 

is… 

- Describing a picture using 

prepositions of place; 

- Speaking about things in 

your room; 

- There is/ are 

- Demonstrative pronouns 

- Articles  

- Prepositions of place 

- Ordinal/cardinal numerals 

- Present Simple 

- Present Continuous 

- să răspundă corect la 

întrebările profesorului şi ale 

colegilor, să reacţioneze adecvat 

la diferite replici şi situaţii 

comunicative; 

- să reproducă succesiv 

conţinutul unui text citit sau 

studiat, respectînd elementele 

constitutive de organizare ale 

acestuia; 

- să înţeleagă şi să 

interpreteze corect comenzile 

profesorului şi ale colegilor 

referitor la orice tip de activitate 

în clasă (lucru individual, 

cooperare în grup, etc.). 

- să înveţe a citi în gînd, 

pentru a percepe în ansamblu 

conţinutul diferitor mesaje 

scrise, inclusiv al textelor 

autentice simple, structurate pe 

materialul de limbă deja 

asimilat; 

- Să desprindă detalii dintr-un 

text prin răspunsuri concrete la 

întrebările învăţătorului sau ale 

elevilor; 

- Să identifice relaţiile 

semantice între lexeme 

(sinonime, antonime, derivare); 
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      Total                                        24 

 

Activităţi de lucru individual:  

 

Nr. Tema Conținutul Nr. de 

ore 

1 Dialogue 

audition 

Audierea dialogurilor pe diferite 

teme lexicale, utilizînd – Dialogues 

for everyday use 

  12 

2 Homework  Îndeplinirea unui anumit set de 

exerciții lexico gramaticale în baza 

  12 



materialului învățat 

3 Writing Alcătuirea a 6 teme de conversație 

în baza lexicului și temelor studiate 

la ore de contact direct 

  12 

                                    Total 36 

 

 

1. EVALUĂREA   FINALĂ 

 

Evaluarea va fi în formă de examen oral. Se va lua în considerație reușita din timpul semestrului la orele 

de contact direct, precum și îndeplinirea temelor de acasă prevîzute pentru contact indirect. 

 

 

Conținutul biletului examenului oral 

1. Read and speak on the text 

2. Answer the questions on  the text  

3. Speak on one of the suggested topics. 

 

 

 

 

 

Suggested topics 

1. Introducing yourself 

2. Speak about your friend 

3. My family 

4. My friend’s family 

5. Describe your house 

6. Describe your room 

 

 
 

Resurse informaţionale ale cursului : 

Obligatorie:  

 
1. E.Varzari și alții (2010), “ Essential English for Committed Learners”, Chișinau “ Nova Prim” 

2. N.Banaru și alții (2010),  “ Build up your vocabulary”, Bălți 

3. Dialogues for everyday use, (2010), part I, USA 

Opţională:  

1. http://www.eslpod.com/website/show_all.php 

2. http://www.esl-lab.com/ 

3. http://www.englishpage.com 


