
 

 FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei B 1. 4 The Semantics and Pragmatics of Academic English 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Mariana Neagu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Mariana Neagu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare Certificat 2.7 Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

specifică 

(opțională) 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 4 din care:   3.5 curs 2 3.6 seminar/laborator 2 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pentru redactarea unor lucrări 

în vederea participării la conferințe internaționale 

40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi: studierea unor articole / reviste / volume de specialitate publicate de către edituri din străinătate 19 

3.7 Total ore studiu individual 121 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2  IOSUD UDJG Școala doctorală de Științe Socio-Umane 

1.3 Domeniul de studii  Filologie 

1.4 Ciclul de studii Ciclul III Program de studii doctorale 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Cunoștinte de limba engleză și limba română 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

PC, videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de seminar cu  videoproiector, PC,  tablă interactivă, acces la internet 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Academic English: definition and features prelegerea 1 oră 

 The context of academic communication conversatia euristica 1 oră 

Bibliografie selectivă 

 

Hyland Ken and Philip Shaw. Eds. 2016. The Routledge Handbook of English for Academic Purposes. London:    

                                                Routledge 

Meyer, Paul Georg. 1997. Coming to know. Studies in the lexical semantics and pragmatics of academic English.    

                                          Tubingen:Gunterr Narr Verlag. 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 The semantic field of coming to know dezbaterea 1 oră 

 Interpersonal meaning in academic presentations explicația 1 oră 

Bibliografie selectivă 

 

Cruse, Alan. 2006. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Neagu Mariana și Claudia Pisoschi. 2018. Fundamentals of Semantics and Pragmatics. 2nd Edition. Craiova: Editura 

Universitaria. 
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 Comunicare eficientă, scrisă şi orală, în limba engleză 

 

 Abilitatea de a utiliza elemente moderne destinate eficientizării muncii de cercetare 

 

 

 Abilitatea de a folosi calculatorul în scopul creării, tehnoredactării şi editării de texte 
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  Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica profesională 

 Relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Îmbunătățirea capacității de comunicare scrisă și orală prin 

conștientizarea rolului mijloacelor lexicale în exprimarea sensurilor 

semantice si pragmatice.  

7.2 Obiectivele specifice   stabilirea  grupelor de verbe legate de procesul cercetării și al  

comunicării științifice. 

 analizarea câmpului semantic al verbelor de cogniție 

 discutarea actelor de vorbire din comunicarea academică 

 

 



 

Data completării  

17.01.2019       

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de seminar  

 

 

 Prof.univ. dr. Mariana Neagu Prof.univ.dr. Mariana Neagu 

 
Director SDSSU, 

Prof.dr.habil.Ifrim Nicoleta, 

 


