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Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul
de învățământ

Limba engleză
Engleză 1
Engleză 2

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de lector, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. II/10 B, prevăzut în statul de

funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de 11.50 ore
convenţionale, asigurate cu un număr de 4.50 ore lucrări practice de laborator si 7.00
ore curs după cum urmează:

- Disciplina Limba engleză, semestrul 1, programul de studii: licenta -
Zootehnie, anul I, cu 1 ora curs si 1 ora lucrări practice, 2 grupe, cu o
medie de 3.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleză, semestrul 2, programul de studii: licenta -
Zootehnie, anul I, cu 1 ora curs, cu o medie de 2.00 ore
convenţionale/săptamână.

- Disciplina Engleză 1, semestrul 1, programul de studii: licenta - Ingineria
mediului, anul I, cu 1 ora curs, cu o medie de 1.00 ore
convenţionale/săptamână.

- Disciplina Engleză 2, semestrul 2, programul de studii: licenta - Ingineria
mediului, anul I, cu 1 ora curs si 1 ora lucrări practice, 1 grupa cu o medie
de 1.50 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleza, semestrul 1, programul de studii: licenta -
Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul I, cu 1 ora curs cu o
medie de 0.33 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleza, semestrul 1, programul de studii: licenta -
Tehnologia prelucrării produselor agricole, anul I, cu 1 ora curs cu o medie
de 0.33 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleza, semestrul 1, programul de studii: licenta - ZI
Ingineria produselor alimentare, anul I, cu 1 ora curs cu o medie de 0.33 ore
convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleza, semestrul 2, programul de studii: licenta - ZI
Ingineria produselor alimentare, anul I, cu 1 ora lucrari practice, 2 grupe,
cu o medie de 1.00 ore convenţionale/săptamână.

- Disciplina Limba engleza, semestrul 2, programul de studii: licenta -
Tehnologia prelucrării produselor agricole, anul I, cu 1 ora lucrari
practice, 4 grupe, cu o medie de 2.00 ore convenţionale/săptamână.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la:
- Disciplina Limba engleză, pentru studenţii din anul I programul de studii

Zootehnie.
- Disciplina Engleză 2, pentru studenţii din anul I, programul de studii

Ingineria mediului.
- Disciplina Limba engleza, pentru studenţii din anul I programul de studii

Tehnologia prelucrării produselor agricole.
Efectuarea orelor de curs la:

- Disciplina Limba englez, pentru studenţii din anul I programul de studii
Zootehnie.

- Disciplina Engleză 1, pentru studenţii din anul I programul de studii
Ingineria mediului.

- Disciplina Engleză 2, pentru studenţii din anul I programul de studii
Ingineria mediului.

- Disciplina Limba engleza, pentru studenţii din anul I programul de studii
Controlul şi expertiza produselor alimentare



- Disciplina Limba engleza, pentru studenţii din anul I programul de studii
Tehnologia prelucrării produselor agricole.

- Disciplina Limba engleza, pentru studenţii din anul I programul de studii
Ingineria produselor alimentare

Pregătirea activităţii didactice;
Verificări lucrări, proiecte şi colocvii;
Elaborare materiale didactice;
Îndrumare proiecte de licenţă;
Activitate de cercetare ştiinţifică;
Îndrumare practică de specialitate;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor

Tematica probelor de
concurs

Limba engleza si Engleză 1 + 2
1.Fonetică şi fonologie
Sistemul fonologic al limbilor română şi engleză
Intonaţia: structură, sens, funcţie comunicativă
2.Morfologie
Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor
Categorii nominale: (i) categoria de număr (clasificarea substantivelor după număr)
(ii) categoria de determinare (valorile articolului hotărât, nehotărât; determinarea cu
marca zero; (iii) categoria genului (marcarea morfologică, reguli de folosire)
Categorii verbale (i) categoria de timp ; (ii) categoria de aspect (opoziţia perfectiv-
imperfectiv; clasele de verbe şi aspectul progresiv) ; (iii) categoria de mod (indicativ,
subjonctiv) şi verbele modale (caracteristici morfologice, sintactice, semantice)
3. Sintaxa
Propozitia simplă . Criterii de clasificare. Proprietăţi ale propoziţiei declarative,
interogative şi exclamative.
Clasificarea sintactică a verbului: subcategorizarea (predicate de tip copulativ,
tranzitiveintranzitive)
Relaţii gramaticale şi functii la nivelul propozitiei simple: particularităţi ale
subiectului, obiectului direct, indirect şi prepoziţional ; numele predicativ; elementul
predicativ suplimentar; atributul. Pasivul în engleză şi română. Construcţii dative
Sintaxa frazei . Fraza prin coordonare: aspecte semantico- pragmatice ale
coordonării. Fraza prin coordonare (i) Complementarea: ierarhia tipurilor de
propoziţii completiveşi introduse prin THAT, interogativa directă , completiva
infinitivală , construcţiile cu gerunziu; (ii) Propoziţia relativă ca tip distinct de
subordonare, propoziţii înrudite (interogative şi “cleft”). Propoziţii circumstanţiale:
clasificare după sens şi funcţie.
4. Metodica predării limbii engleze ca limbă străină
Teorii de învăţare a unei limbi străine.
Metode, procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine.
Predarea comunicativă .
Tipuri de activităţi.
Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză.
Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar; tipuri de teste.
Tehnici de simulare în formarea şi dezvoltarea diferitelor deprinderi.
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