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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti 
1.2 Facultatea Management-Marketing  
1.3 Departamentul Management-Marketing  
1.4 Domeniul de studii Administrarea afacerilor 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / 
Calificarea1 

Economia comerțului, turismului și serviciilor  

1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română  
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Comunicare în afaceri în limba străină (engleză) 

2.2 Codul disciplinei  0251 OC 3207.1  
 

2.3 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Veronica Vasile 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lector univ. dr. Veronica Vasile  

2.5 Anul  
de studiu 

III  2.6 Semestrul 2  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

V 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

3 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  

3.6 curs 
24 3.7 seminar / laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 39 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 ore) 75 
 
4. Pre-condiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Cunoştinţe de bază (elementare) privitoare la domeniul economic / mediul de afaceri 

 
1 Economia comerțului, turismului și serviciilor  
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4.2 de competenţe Nivel minim B1 al competenţelor de limbă străină 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C5 Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerț, turism și servicii (3 puncte de credit) 
C5.1 Definirea adecvată a conceptelor și principiilor specifice managementului calității aplicat 
serviciilor. (1 punct de credit) 
C5.2 Explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, situații și procese asociate 
sistemelor de asigurarea calității în servicii. (1 punct de credit) 
C5.3 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situații 
specifice asigurării calității în comerț, turism și servicii. (1 punct de credit) 
C5.4 Evaluarea şi particularizarea metodelor şi modelelor de asigurare a calităţii la specificul 
organizaţiilor de comerţ, turism şi servicii. 
C5.5 Realizarea de studii secvenţiale de implementare a calităţii  pentru cazuri practice bine 
definite în condiţii de  asistenţă calificată. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De 
desfăşurare a 
cursului 

• Sală de clasă (laborator de limbi străine) dotată cu tablă, calculatoare şi acces la internet 
• Studenţii vor avea asupra lor diverse materiale didactice (puse la dispoziţie în prealabil 

de către profesor) 
• Studenţii îşi vor închide telefoanele mobile în timpul orei de curs 

5.2  De 
desfăşurare a 
seminarului / 
laboratorului 

• Sală de clasă (laborator de limbi străine) dotată cu tablă, calculatoare şi acces la internet; 
• Studenţii vor avea asupra lor diverse materiale didactice (puse la dispoziţie în prealabil 

de către profesor) 
• Prezenţa activă la orele de seminar.  

7.1 
Obiectivul 
general  
al disciplinei 

Însuşirea limbajului de specialitate şi a tehnicilor de comunicare în mediul economic 
național și intercultural (european), în vederea comunicării eficiente şi a relaţionării 
optime cu clienţii şi cu partenerii de afaceri  
 

7.2 
Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cunoștințe: 

R.î.1: Absolventul cunoaște şi înţelege limbajul aferent domeniului 
(administrarea afacerilor, comerț, turism și servicii), în limbile română şi 
engleză  
R.î.2: Absolventul înţelege corect diferite tipuri de mesaje (orale şi scrise) în 
limba engleză şi este capabil să extragă informaţia esenţială / relevantă dintr-un 
material studiat (folosind diferite tehnici de citire / ascultare)  
R.î.3: Absolventul  identifică (într-un mesaj audiat / citit) diverse informaţii, 
atitudini şi opinii şi este capabil să discearnă între informaţie şi opinie  
 

 
 
 
 
 

R.î.1: Absolventul aplică în mod corect și logic regulile gramaticale de bază ale 
limbii engleze, pentru a se exprima inteligibil şi corect  
R.î.2: Absolventul este capabil  să confirme înţelegerea mesajului prin 
intermediul unor comentarii personale, precum şi să iniţieze şi să participe la 
conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale  
R.î.3: Absolventul poate să comunice eficient informaţii, să susţină diverse idei 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / lucru Fond 

de 
timp 

Referințe 
bibliografice 

Comerț & Servicii 
- canale de distribuție  
- bunuri și servicii 
- comerțul exterior 
- vânzători vs. cumpărători 

citire şi interpretare (reading 
comprehension), exerciţii de 
vocabular (metoda inductivă) 

4 ore 1 (Cap. 5) 
 

Turism internațional 
- tipuri de turiști  
- vacanțe, călătorii, excursii, etc  
- demonime (nume de țări și naționalități) 

citire şi interpretare (reading 
comprehension), exerciţii de 
vocabular (metoda inductivă) 

4 ore 1 (Cap. 6) 

Retailing (Comerțul cu amănuntul)    
- comerțul cu amănuntul și detailiștii  
- amplasarea mărfurilor într-un magazin 

(merchandising, store layout)  
- sondaje (chestionare) privind gradul de 

satisfacție a clienților  

citire / ascultare şi 
interpretare (reading and 
listening comprehension), 
exerciţii de vocabular 
(metoda inductivă) 

4 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 3) 

Servicii (Services) 
- tipuri de servicii   
- caracteristicile sectorului terțiar   

citire / ascultare şi 
interpretare (reading and 
listening comprehension), 
exerciţii de vocabular 
(metoda inductivă) 

4 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 4) 

Import & Export  
- comerțul internațional  (importatori și 

exportatori, balanța comercială, etc)  

citire / ascultare şi 
interpretare (reading and 
listening comprehension), 

4 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 9) 

3 (Cap. 11, 34) 

 
 
Aptitudini: 

  

şi să exprime opinii (acord, dezacord, critici şi sugestii) în limba engleză (atât 
monologic, cât şi dialogic), în situaţii specifice vieţii profesionale (şedinţe, 
întâlniri, negocieri, conversaţii telefonice şi faţă în faţă, corespondenţa de 
afaceri, etc) 
R.î.4: Absolventul poate să redacteze un mesaj scris în limba engleză (email / 
scrisoare), în context profesional, respectând convenţiile (regulile) elementare 
ale corespondenţei de afaceri şi adaptând stilul / registrul (formal / informal) la 
situaţia dată       
 

 
 
 
 
Responsabi-

litate și 
autonomie: 

 

R.î.1: Absolventul selectează şi utilizează în conversaţie expresiile cele mai 
adecvate în funcţie de situaţia de comunicare şi îşi adaptează discursul la 
particularităţile interlocutorilor (face distincţia între stilul formal şi informal, 
etc)  
R.î.2: Absolventul rezolvă problemele şi blocajele inerente comunicării şi 
relaţiilor interumane (de afaceri), folosind tactici şi strategii pragmatice 
specifice (repetiţie, clarificare, reformulare, solicitarea de explicaţii şi clarificări, 
politeţe, stil indirect, etc)  
R.î.3: Absolventul evaluează în mod realist propriile competenţe socio-
lingvistice în contextul obiectivelor sale profesionale şi ia măsuri eficiente de 
corectare şi auto-perfecţionare (prin studiu individual, etc)   
R.î.4: Absolventul își folosește abilitățile de comunicare și competențele 
lingvistice dobândite în procesul de relaţionare şi comunicare cu clienții, în 
cadrul firmelor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor, pentru 
asiguararea calității serviciilor, etc     
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- piețe internaționale (UE și OECD)  
- factura (invoice) 
- scrisoarea de trăsură (bill of lading)    

exerciţii de vocabular 
(metoda inductivă) 

 

Economia & mediul înconjurător  
- dezvoltarea durabilă  

(sustainable development) 
- poluarea și principalii poluanți  

citire / ascultare şi 
interpretare (reading and 
listening comprehension), 
exerciţii de vocabular 
(metoda inductivă) 

4 ore 2 (Cap. 7) 
 

TOTAL  24 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Vasile, Veronica – English for Business & Commercial Communication, editura Standardizarea, 2013 (Chap. 5 

– Trade & services; Chap. 6 – International Tourism)    
2. Tullis, Graham & Trappe, Tonya – New Insights into Business (Textbook), Longman (Pearson Education Ltd.), 

2004 (Unit 3, 4, 7, 9)   
3. Hollinger, Al. – Test Your Business English Vocabulary, Ed. Universitarǎ, Bucureşti, 2009 (Units 11, 34-44) 
Bibliografie suplimentară: 
1. Gălățeanu, Georgiana – Exerciții de gramatică engleză, Ed. Albatros, 1979 (Cap. 6, 8, 9)    
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / lucru Fond 
de 

timp 

Referințe 
bibliografice 

Retailing  
- relațiile cu clienții (customer services) 
- verbele make vs. do (falsă sinonimie)  

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / groupwork), 
jocuri de rol (role-plays) 

4 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 3) 

Servicii 
- francize internaționale, francizor vs. 

francizat  
- vocabular (sufixe nominale, expresii 

verbale – used to do vs. used to doing) 

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / 
groupwork), jocuri de rol 
(role-plays) 

2 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 4)  

Import & Export  
- descrierea tendințelor pieţei (explicarea 

graficelor)  
- războiul comercial  

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / 
groupwork), jocuri de rol 
(role-plays) 

2 ore 1 (Cap. 5) 
2 (Cap. 9)  

Economia & mediul înconjurător  
- rolul marilor companii în problemele de 

mediu  
- CSR / responsabilitatea socială a 

companiilor (e.g. Body Shop)  
- exprimarea contrastului (conectori logici)  

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / 
groupwork), jocuri de rol 
(role-plays) 

2 ore 2 (Cap. 7)  

Grammar Review (I) – Fraza condițională 
- structura frazei condiționale (IF Clauses) 
- alternanța formelor verbale în fraza 

condițională (main clause vs. IF clause)  

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / 
groupwork), exerciţii de 
gramatică (metoda inductivă) 

1 ore 3 (Cap. 6)  

Grammar Review (II) – Diateza pasivă 
- structura propoziției pasive  
- timpurile verbale la diateza pasivă 

sens și utilizare (limbaj formal, impersonal, 
etc) 

conversaţie (Q&As),  
(discuţii, pairwork / 
groupwork), exerciţii de 
gramatică (metoda inductivă) 

1 ore 3 (Cap. 8)  

TOTAL  12 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Vasile, Veronica – English for Business & Commercial Communication, editura Standardizarea, 2013 (Chap. 5 

– Trade & services)   
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2. Tullis, Graham & Trappe, Tonya – New Insights into Business (Workbook), Longman (Pearson Education Ltd.), 
2004 (Unit 3, 4, 7, 9)      

3. Gălățeanu, Georgiana – Exerciții de gramatică engleză, Ed. Albatros, 1979 (Cap. 6, 8)  
Bibliografie suplimentară: 
1. Hollinger, Al. – Test Your Business English Vocabulary, Ed. Universitarǎ, Bucureşti, 2009 (Units 11, 34-44) 
2. Pilbeam, A. – International Management (in Market Leader – Business English Series), Pearson Education 

Ltd., London, 2000 (Units 3,4, 6) 
3. Duckworth, M. – Oxford Business English (Grammar & Practice), Oxford University Press, 1998 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului  

• Pe parcursul derulării disciplinei, pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  
 

 
10. Evaluare  

 
Tip 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4  
Curs 

 Înţelegerea şi interpretarea corectă a cerinţelor 
şi mesajelor / textelor (de diverse tipuri) în 
limba engleză;   

 Coerenţa logică în exprimare şi argumentare;  
 Capacitatea de înţelegere şi prelucrare a 

informaţiei (analiză şi sinteză);  
 Cunoaşterea terminologiei de specialitate 

aferente tematicii studiate (în limba engleză);  
 Aspecte atitudinale: seriozitate, interes pentru 

studiul individual şi implicare în activitatea de 
cercetare ştiinţifică. 
 

Probă de verificare 
scrisă (în sesiunea de 
examene) (test tip 
grilă şi subiect liber) 

 

 

60% 

10.5 
Seminar / 
laborator 

 Prezenţa şi participarea activă la seminar 
(discuţii, activităţi de grup);  

 Înţelegerea şi interpretarea corectă a cerinţelor 
şi mesajelor / textelor (de diverse tipuri) în 
limba engleză; 

 Exprimarea liberă (corectă şi fluentă), atât oral, 
cât şi în scris, în limba-ţintă (engleză);  

 Coerenţa logică în exprimare şi argumentare;  
 Capacitatea de înţelegere şi prelucrare a 

informaţiei (analiză şi sinteză);  
 Cunoaşterea terminologiei de specialitate 

aferente tematicii studiate (în limba engleză). 
 
 

Evaluarea continuă 
(pe parcursul 
semestrului) 

 

20 % 

 

Participarea activă la 
seminar şi realizarea 

de teme scrise 
(exerciţii / traduceri / 

proiecte / eseuri)  

 

 

20% 
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10.6 Standard minim de performanţă 

• obţinerea notei minime 5 la examenul final / proba de verificare finală; 
• participarea la minim 1/2 din seminarii;  
• realizarea temelor scrise / proiectelor, în timp util (dacă este cazul);  
• însuşirea unui vocabular minimal specific tematicii studiate (inclusiv limbaj funcțional); 
• exprimarea inteligibilă şi coerentă în limba străină (oral şi scris).    

 
Data completării: 22.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Lector univ. dr. Veronica Vasile     Lector univ. dr. Veronica Vasile 
……………..............................     ..................................................... 

 
Data avizării în departament: 30.09.2022      Avizat,       

       
Semnătura directorului de departament,     Responsabil program de studii,  
Conf. univ.dr. Sorin Gabriel Gresoi                                Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 ………………………….........                                  ……………………………………...... 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 


