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   *  informația despre diciplină este indicată conform planului de învățămînt 

Descrierea cursului  

Acest curs combină cursuri specializate în abilități de comunicare și concepte în limba engleză pentru afaceri 

internaționale cu abilități generale de engleză. Acest curs este conceput pentru a oferi studenților cunoștințele de limbă 

engleză de care au nevoie pentru a lucra eficient pe piața globală de astăzi. Abilitățile și vocabularul în limba engleză sunt 

dezvoltate prin exerciții, studii de caz, jocuri de rol și cercetări pe teme de afaceri, inclusiv: IT, finanțe, contabilitate, 

marketing, publicitate, vânzări, negociere, practică comercială și comparații culturale în operațiuni de afaceri și conexe 

gramatică. 

Obiective 

Formarea cunoștințelor studenților cu privire la fundamentele teoretice și abilitățile practice în domeniul englezei 

de afaceri 

Competențe finale 

În urma studierii cursului, studenții ar trebui: 

- desfășurați prezentări eficiente în situații de afaceri; 

  -utilizați exact limbajul negocierilor; 

  - comunică încrezător și eficient la întâlnirile de afaceri; 

  - utilizați vocabularul specializat în jargonul oficial al afacerilor și al afacerilor colocviale; 

  - aflați specificul diferitelor genuri de corespondență de afaceri, cum ar fi note, e-mailuri și scrisori de afaceri, precum 

și articole de afaceri și eseuri; 

  -utilizați strategii pentru a fi un angajat sau angajator de succes la locul de muncă; 

  -pregătiți și participați la dezbateri pe teme de afaceri; 

  - Urmăriți și demonstrați înțelegerea prelegerilor, conversațiilor și interviurilor de afaceri oferite de profesioniști reali 

din afaceri. 

Relațiile interdisciplinare:  

Subiectul se bazează pe cunoașterea contabilității, a finanțelor corporative și a sistemului fiscal. 

Evaluarea 

Semestrul II evaluarea curentă, evaluarea medie și munca individuală. 

Evaluarea finală 

Semestrul II scorul mediu actual și scorul pentru examenul scris 

Timpul :  examen de semestru 

Tip : examenul scris în forma de bilet(două întrebări teoretice+1 practic) 

Criteriile evaluării:  

Calculare evaluării finale 

СО = (Т+А)/2,   



unde:    Т – nota curentă 

А – atestarea 

СО – nota medie 

Nota finală= (nota medie *0,6)+(examen  * 0,4) 

Cerințele la calitatea predării/studierii cursului:  

 

Trebuie : 

а)  familizarea la timp cu curriculum  disciplinei 

b) prezentarea materialelor  didactice la studierea disciplinei 

c)  organizarea sistematică evenimentelor diagnostice corective 

d) frecventarrea obligatorie  a lecțiilor; 

e)activitatea la lecțiile practice; 

f)pregătirea pentru lecțiile și efectuarea lucrului individual; 

g)corelațiile conform regulamentului USC. 

Inadmisibil: 
а)  întîrzierea și plecarea de la lecții; 

b) folosirea telefoanelor mobile în timpul lecțiilor; 

c) minciună și plagiat; 

d) susținerea întîrziată a lucrărilor. 

Plan tematic  

1. Conversație de afaceri. Introducere 

2. Rolul comunicării în afaceri 

3. Definiții ale comunicării 

4. Scopul mesajului 

5. Situația comunicării 

6. Procesul de comunicare 

7. Legătura pe probleme de ocupare 

8. Discuții de grup. 

9. Declarație și rezumat 

10. Tipuri de CV 

11. Sfaturi pentru redactarea unui CV bun 

12. Interviu. Tipuri de interviuri 

13. Pregătirea candidatului. 

14. Abilități de discuție 

15. Pregătirea intervievatorului. 

16. Limbajul de afaceri 

17. Gramatică și vocabular în limba engleză pentru afaceri 
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