LIMBA ENGLEZĂ (ANUL I, SEMESTRELE I și II)
Nr. credite transferabile 2+2
Statutul disciplinei
Disciplină opțională
Titular disciplină
Lector univ.dr. Olga PÂNZARU
Obiectivele disciplinei (curs și seminar)
Obiectivul general al disciplinei: însuşirea limbii engleze de specialitate ca instrument de
comunicare, informare şi documentare profesionalã
Obiectivele specifice: dezvoltarea abilităţilor de înţelegere şi producere a mesajelor specifice
limbajului agronomic; actualizarea cunoştinţelor de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la
contexte specifice; achiziţionarea graduală a lexicului aparţinand discursului de specialitate în
vederea exploatării ulterioare în activitatea profesională si ştiinţifică; perfecţionarea deprinderilor
de comunicare orală și scrisă vizand activitatea profesională și cea stiinţifică.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Practical guidance regarding the stages involved in planning and writing research papers
- Finding a topic
- Survey of the specialized literature
- Outline : relevance of the topic under study/research
- Stating personal findings and analysis of the findings
- Drawing conclusions
- Citing the research sources
Structuring the research paper :
- Informal research structure
- Formal reserarch structure
Selective sources for research paper writing
Research resources : print resources and electronic resources
Designing (creating) and presentation of posters
Oral presentation of the research /scientific paper : technical aspects, incorporating slides/visual material
Basic communication strategies. Oral communication versus written communication

Seminar
CV Europass
Letter of motivation
Topics for writing research/scientific papers
Protecting a healthy food supply
Food poisoning
Advances in public alimentation services
Types of tourism
Ecotourism versus rural tourism
Molecular gastronomy
Types of diets
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Schimel, Joshua, Writing Science, USA, Oxford University Press, 2011
Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, Iaşi, Ed. Polirom, 2008
Wellington, J., J., Getting published: a guide for lecturers and researchers, Routledge Falmer,
2003
Evaluare finală
Forme de evaluare
Colocviu
Aprecierea activităţii din
timpul semestrului

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală finală

30%

Evaluare continuă (orală și scrisă)

70%

Persoana de contact
Lector univ.dr. Olga PÂNZARU
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: +40 232 407441
E-mail: opanzaru@yahoo.com Modalități de evaluare Procent din nota finală

