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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere și Arte 

1.3 Departamentul Departamentul de Limbă și Literatură 

1.4 Domeniul de studii Limbă și Literatură 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba și Literatura Engleză / licențiat în filologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Public Speaking EN2214 

2.2 Titularul activităţii de curs Dr. Borbély Julianna 

2.3 Titularul activităţii de seminar Drd. Szabó Roland 
2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 4 

2.6 Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat - 

Examinări  

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 
1
Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

C2.1 Definirea principalelor trăsături ale comunicării orale, ale receptării și producerii d 

etexte în limba engleză 

C2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral și contextul său, explicarea technicilor 

argumentative și de construcție a mesajului în limba engleză 

C2.3 Receptarea critică și producerea de mesaje orale specifice comunicării științifice la 

nivel universitar. 

 
Competenţe 
transversale 

CT1 Utilizarea componentelor doemniului limbă și literatură în deplină concordanță cu 

etica profesională 

CT2 Relaționarea în echipă: comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice 

CT 3 Organizarea unui proiect de dezvoltare continuă: îndeplinirea obiectivelor de 

formare prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la 

programe instituționale de dezvolatre profesională și personală 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare orală în limba engleză 

 Dezvoltarea abilităților de a ține discursuri 

 Dezvoltarea abilităților de a interpreta texte 

7.2 Obiectivele specifice  Interpretarea textelor: poezie, proză, teatru 

 Prezentare orală corectă din punctul de vedere pronunției și a intonației 

 Analiza textelor orale (anunțuri, discursuri, dialoguri) 

 Ținerea unui discurs în limba engleză 

 

8. Conţinuturi 

8.1 curs Metode de predare Observaţii 
Module 1 Presentation skills 

 Interpreting texts 

 Diction 

 Non-Verbal Communication 

 Creating Impact 

 Connecting with the Audience  

Prezentare, prelegere 

interactivă, exerciții 

 

 

 

 

 

6 ore 

Module 2 Public Speaking 

 The basics of Public speaking 

 Forms of public speaking 

 Delivery Techniques of speeches 
 

Prezentare, prelegere 

interactivă, exerciții 

 

8 ore 

8.1 seminar Metode de predare Observaţii 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

alegerea temei, scopul, publicul, cercetare și 

selectare (Impromptu Speech) 

 

Prezentare, exerciții 1 oră 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

organizare, terminologie, notițe, signposting, timp, 

și conținut (Ceremonial Speech) 

Prezentare, exerciții 
1 oră 



 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

calitatea vocii, intonația, accentuarea, contactul cu 

publicul, body language și improvizația 

(Ceremonial Speech) 

 

Prezentare, exerciții 

1 oră 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

powerpoint (conținut, elemente vizuale și/sau 

auditive, organizare), întrebările publicului, 

răspunsuri. (Persuasive Speech) 

Prezentare, exerciții 

1 oră 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

prezentarea unei părți, verificare, corectare, opinii și 

evaluare colectivă (Persuasive Speech) 

 

Prezentare, exerciții 
1 oră 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

prezentarea temei (1) și evaluare finală 

(Motivational Speech) 

 

Prezentare, exerciții 
1 oră 

 Prezentarea scurtă a unei teme în fața publicului: 

prezentarea temei (2) și evaluare finală 

(Motivational Speech) 

Prezentare, exerciții 
1 oră 

Bibliografie: 

Burton, Graeme and Richard Dimbleby. More Than Words. An Introduction to Communication. London 

and New York: Routledge, 2002. 

https://www.academia.edu/6952592/More_than_words_an_introduction_to_communication  

Gamble, Michael & Teri Gamble. The Public Speaking Playbook. Thousand Oaks, CA, USA, 2016  

https://digitalcommons.cnr.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ro/&httpsredir=1&articl

e=1117&context=facpubs 

Lucas, Stephen E., The Art of Public Speaking. 10th ed. University of Wisconsin, McGraw Hill, 2009 

https://legenslife.files.wordpress.com/2018/03/the-art-of-public-speaking.pdf  

Treasure, Julian. “How to Speak so that Other People Want to Listen” [TED talk] 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI  

Webster, Linda J. Introduction to Public Speaking. Louisiana State University, USA, 2012 

file:///D:/Public%20speaking/Webster%2003-2013%20(4).pdf  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din țară și din 

străinătate. 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Citirea și prezentarea 

orală corectă a textelor 

Verificare pe parcurs 

 

50% 

10.5. Seminar Prezentarea scurtă a 

unei teme 

Verificare pe parcurs 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Elaborarea unui discurs oral complex, bogat lexical și sintactic articulat precis din punct de vedere logic. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de seminar 
 

25.09.2018 
 

Dr. Borbély Julianna                             Drd. Szabó Roland 
 
 

https://www.academia.edu/6952592/More_than_words_an_introduction_to_communication
https://digitalcommons.cnr.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ro/&httpsredir=1&article=1117&context=facpubs
https://digitalcommons.cnr.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ro/&httpsredir=1&article=1117&context=facpubs
https://legenslife.files.wordpress.com/2018/03/the-art-of-public-speaking.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI
file:///D:/Public%20speaking/Webster%2003-2013%20(4).pdf


Data avizării în departament 

01.10.2018 Semnătura directorului de departament 

 
  dr. Bökös Borbála  


