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Cursuri de limba engleză pentru cadre didactice 

      

 

În cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2018-0255 „Acțiuni transversale pentru internaționalizarea 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca”, în perioada următoare se vor derula următoarele 

activități, la care vă invităm să participați: 

 

1. Oral skills for teaching in English 

Obiectivul cursului: dezvoltarea competenţelor de comunicare orală a cadrelor didactice 

care predau sau doresc să predea materii de specialitate în limba engleză. 

Nivel de competenţă necesar pentru participare: B1. 

Structura cursului: 4 module a câte 3 ore și un modul final de evaluare (2ore); modul de 

practica individuală pentru cursanți pe platforma EDMODO. 

Perioada de desfășurare: 10-14 septembrie 2018 (orarul se va stabili de comun acord cu 

participanții) 

Număr de locuri disponibile: 20. 

Înscrieri: https://goo.gl/forms/kqycmKUviYbkRtJv1 

Persoană de contact: conf.dr. Sonia Munteanu, email: Sonia.Munteanu@lang.utcluj.ro 

Conținutul modulelor: 

M1: Focus on active listening; the sounds of English; listening practice. 

M2: Focus on pronunciation and prosody; connected speech; accent vs inteligibility. 

M3: Focus on lecturing; strategies and techiques for clarity and effectiveness in 

communication. 

M4: Focus on interaction; creating rapport, facilitating, inviting dialogue in class. 

M5: Self-refection activities and evaluation. 

 

Perioada de înscrieri: 2 iulie-3 septembrie 2018 

2. Advanced grammar and structures for teaching in English 

 

Obiectivul cursului: îmbunătăţirea fluenţei şi acurateţii gramaticale a comunicării în limba 

engleză la nivel avansat, orientat spre discursul academic specific predării şi activităţilor de 

cercetare. 

Nivel de competenţă necesar pentru participare: B2. 

Structura cursului: 4 module a câte 3 ore și un modul final de evaluare (2ore); modul de  
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practica individuală pentru cursanți pe platforma EDMODO. 

Perioada de desfășurare: 17-21 septembrie 2018 (orarul se va stabili de comun acord cu 

participanții). 

Număr de locuri disponibile: 20. 

Înscrieri: https://goo.gl/forms/kqycmKUviYbkRtJv1 

Persoană de contact: conf.dr. Sonia Munteanu, email: Sonia.Munteanu@lang.utcluj.ro 

Conținutul modulelor: 

M1: Focus on word formation and phrases; derivation and compounding, structure of 

phrases. 

M2: Focus on sentence structure; question forms, indirect questions, marked/unmarked 

word order. 

M3: Focus on sentence structure; subordinate clauses; connectors. 

M4: Focus on comprehension; genre texts in teaching and research. 

M5: Self-refection activities and evaluation 

 

Perioada de înscrieri: 2 iulie-3 septembrie 2018 
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