
FIŞA DISCIPLINEI 
2022-2023 

1. Date despre program 

2. Date despre disciplină 

3. Timpul total esDmat 

1.1 Ins'tuţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea 
Facultatea de Inginerie Industrială, Robo'că și Managementul 
Producției

1.3 Departamentul Limbi Moderne și Comunicare

1.4 Domeniul de studii Arhitectură

1.5 Ciclul de studii Licență + Master integrat

1.6 Programul de studii / Calificarea Arhitectură

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă

1.8 Codul disciplinei 8.40

2.1 Denumirea disciplinei Limba italiană 1

2.2 Titularul de curs -

2.3 Titularul ac'vităţilor de seminar / 
laborator / proiect Conf. dr. Angelica-Maria Căpraru , Angela.Capraru@lang.utcluj.ro

2.4 Anul de studiu              1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare  C

2.7 Regimul 
disciplinei

Categoria forma'vă DC

Opționalitate DA

3.1 Număr de ore pe    
săptămână

2 din 
care:

3.2 
Curs

-
3.3 

Semina
r

2 3.3 
Laborator

- 3.3 
Proiect

-

3.4 Număr de ore pe 
semestru

50 din 
care:

3.5 
Curs

3.6 
Semina

r
28 3.6 

Laborator
3.6 

Proiect

3.7 Distribuţia fondului de 'mp (ore pe semestru) pentru:

(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi no'ţe 10

(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe pla`orme electronice de specialitate şi pe teren 5

(c) Pregă're seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5

(d) Tutoriat

(e) Examinări 2

(f) Alte ac'vităţi

3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) 22

3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) 50

mailto:Angela.Capraru@lang.utcluj.ro


4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

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

8. Conţinuturi 

3.10 Numărul de credite 2

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe Nivel minim de cunoaştere a limbii străine A1/A2

5.1. de desfăşurare a 
cursului

5.2. de desfăşurare a 
seminarului / laboratorului / 
proiectului

Prezenţa la seminar este obligatorie în proporţie de 80% 

Co
mp
ete
nţe 
pro
fesi
ona
le

După parcurgerea disciplinei, viitorii arhitecți vor dobândi cunoș'nțe, abilități și competențe în 
următoarele grupe, cf. HG 469/2015: 

b) cunoş'nţe corespunzătoare despre istoria şi teoriile arhitecturii, precum şi despre arte, 
tehnologii şi ş'inţe umane conexe 
f) capacitatea de a înţelege profesia de arhitect şi rolul său în societate, în special prin elaborarea 
de proiecte ţinând seama de factorii sociali

Co
mp
ete
nţe 
tra
nsv
ers
ale

Cunoaşterea convenţiilor de comunicare orală şi scrisă în situaţii profesionale în limba străină 

CT3. Autoevaluarea obiec'vă a nevoii de formare profesională con'nuă în scopul inserţiei pe 
piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi 
profesională. U'lizarea eficientă a abilităţilor lingvis'ce şi a cunoş'nţelor de tehnologia 
informaţiei şi a comunicării

7.1 Obiec'vul general al disciplinei
Dezvoltarea competenţei de comunicare orală în limba italiană în 
context profesional şi academic 

7.2 Obiec'vele specifice

Dezvoltarea cunoş'nţelor lexicale, grama'cale şi discursive în 
limbaje de specialitate în limba italiană 
Dezvoltarea competenţei de a înțelege, a transmite și a evalua un 
mesaj oral în limba italiană în context  acdemic şi profesional 

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii

-

Bibliografie 
-

8.2 Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii

1. Organizarea grupelor pe nivel / test de plasare 2



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentaDvi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare 

2. Coordonate personale. Autoprezentare, cartea de vizită, 
mo'vaţie personală 2

-prezentare 
conţinuturi noi 
(lexic, grama'că); 
-exploatare de text; 
-fixare prin exerciţii; 
- ascultare material 
înregistrat; 
-conversaţie 
euris'că. 

3. Învăţământul superior tehnic şi sisteme educaţionale 2

4. Noţiuni de matema'câ: calcule; corpuri şi figuri 2

5. Forme şi dimensiuni 2

6. Profesia de arhitect: formare, responsabilităţi, 
competenţe 2

7. „DE ARCHITECTURA”, fundamentele unei discipline 2

8. „Iubiți arhitectura”, Giò Pon' 2

9. Incursiune virtuală într-un oraș italian. Situarea în 'mp şi 
spaţiu 2

10. Prezentarea unor monumente de arhitectură 2

11. Conceptul de casă ideală post-pandemie: 3 studii, o 
concluzie 2

12. Experienţa mea Erasmus în Italia 2

13. Evaluare test scris 2

14. Evaluare finală 2

Bibliografie 
Căpraru, A., L'archite+ura parla italiano, Ed. Casa Cărţii de Ş'inţă, Cluj-Napoca, 2019. 
Căpraru,A.,  Pădureţu, S.,  Munteanu, S., Autoevaluarea competenţelor de comunicare în limba străină 
pentru scopuri specifice. Variante de teste în domeniul academic și inginerie, Ed. Casa Cărţii de Ş'inţă, 
Cluj-Napoca, 2019. 
La Grassa, M.. - L italiano allʹuniversità: Corso di lingua per studenD stranieri (A1-A2), Edizioni EdiLingua, 
Perugia, 2014. 
Pon', G. Amate l'archite+ura. L'archite+ura è un cristallo, Ed. Rizzoli, (5 ediz.), Milano, 2008 

Alte 'tluri 
Calvino, A., Le ci+à invisibili , Mondadori, Milano, 2016. 
Forty, A., Parole e edifici. Un vocabolario per l'archite+ura moderna, Turci, M. (traduqore), Pendragon, 
2005. 

Notă: materialele și bibliografia vor fi accesibile online MS Teams. 

Cunoaşterea unei limbi străine va permite o integrare mai flexibilă a absolvenților pe piaţa muncii și va 
facilita accesul acestora  la programele de dezvoltarea profesională și de formare con'nuă.



Tip ac'vitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare

10.3 Pondere 
din nota 
finală

10.4 Curs 

10.5 Seminar/Laborator 
/Proiect

Îndeplinirea sarcinilor de lucru la 
testul scris, susținerea unei 
conversații sau a unui monolog, 
ac'vitatea de seminar, teme

Test scris 
Proba orală 
Proba prac'ca (ac'vitate 
seminar, teme)

30% 
40% 

30%

10.6 Standard minim de performanţă 
Acumularea a 5 puncte.

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura

01.07.2022 Curs -

Aplicații Conf. dr. Angelica-Maria Căpraru

Data avizării în Consiliul Departamentului Director Departament  
Conf.dr. Ruxanda LITERAT 

Data aprobării în Consiliul Facultății  Decan 
Prof. dr. ing. Corina Julieta BÎRLEANU 


