COMPARTIMENT
REZIDENȚIAT ȘI CURSURI
POSTUNIVERSITARE

CURSURI POSTUNIVERSITARE- DOMENIUL STIINTA SI TEHNOLOGIE- AN UNIV. 2019/2020
1.CURS DE PREGATIRE IN VEDEREA ATESTARII PENTRU MANAGERI ENERGETICI PENTRU
INDUSTRIE
Coordonator: prof. dr. ing. Dorin BICĂ
Durata : 90 ore
Perioada de desfășurare: 21 octombrie – 08 noiembrie 2019
Taxa : 2500 lei
Obiectivele cursului:
Cursul se adresează persoanelor fizice şi societăţilor comerciale în vederea atestării
managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice. Cursul are
ca scop pregătirea în domeniu a persoanelor care asigură managementul energetic al
societăților comerciale cu activitate în sectoarele industrie, transporturi, servicii –
denumiți Manageri energetici pentru industrie.
Conform reglementărilor ANRE, cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către
persoanele fizice, în vederea obținerii atestatului de Manager energetic pentru industrie sunt
prevăzute în : Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților
prestatoare de servicii energetice, Anexa 1, capitolul III, Art.14.
Reglementări
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de
servicii energetice, publicat în Monitorul Oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I bis, aprobat prin
Decizia nr. 2794/2015 din Monitorul oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I.
Programa analitică (conform Deciziei ANRE)
Nr.

Modul

Număr ore
alocate

1 Legislaţie în domeniul eficienţei energetice

2

2 Bazele managementului energetic

14

3 Utilizarea eficientă a energiei în industrie

12

4 Utilizarea eficientă a energiei în clădiri industriale

6

5

Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) - combustibil
convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice

6 Surse alternative de energie
7

Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică. Soluţii de creştere a
eficienţei energetice

8 Reţele electrice inteligente
9

Întocmirea (elaborarea) planurilor (programelor) de eficienţă energetică PEE

10
10
9
6
6

10 Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică

6

11 Relaţii contractuale în sectorul energetic

4
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12 Testare finală de verificare a cunoștințelor

5

Total ore

90

Structura cursului
Cursul de pregătire în vederea atestării pentru Manageri energetici în industrie este structurat
în 12 module, conține 90 de ore, astfel :
-Pregătire teoretică (la distanță) – 60 de ore;
-Pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întâlniri directe)
– 30 de ore.
Întîlnirile directe (30 de ore) se desfășoară pe parcursul unei sesiuni, la sediul Facultății de
Inginerie (Str Nicolae Iorga nr 1), sala A310.
Informații suplimentare
Taxa de şcolarizare include materialele didactice pentru studiu în format electronic; program
de întîlnire cu cadrele didactice; examinare finală.
Certificare
Certificat de Absolvire Curs Manager energetic pentru industrie
Acte necesare la înscriere
- Fișa de înscriere
- Diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul absolvent program
de studii conform cerințelor ANRE
- Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- Copie după certificatul de naștere
-Dovada achitării taxei

2. CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII AUDITORI ELECTROENERGETICI PENTRU
INDUSTRIE
Coordonator curs : prof. dr. ing. Dorin BICĂ
Durata : 60 ore
Taxa: 2000 lei
Obiectivele cursului:
Cursul are ca scop pregătirea cursanților pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri
energetice în industrie – denumiți Auditori energetici.
Conform reglementărilor ANRE, cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către
persoanele fizice, pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri energetice în industrie
sunt prevăzute în: Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie Anexa
2, capitolul V: Condițiile obținerii autorizației de auditor energetic.
Reglementări
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de
servicii energetice, publicat în Monitorul Oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I bis, aprobat prin
Decizia nr. 2794/2015 din Monitorul oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I.
Programa analitică (conform Deciziei ANRE)
Nr.

Modul

Număr ore
alocate

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 ext. 246 | Fax: +40 265 210 407

COMPARTIMENT
REZIDENȚIAT ȘI CURSURI
POSTUNIVERSITARE

1 Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referință în domeniu

2

2 Noțiuni de eficiență energetică

4

3 Bazele electroenergeticii

10

4 Elemente generale de utilizare a energiei electrice

10

5 Măsurarea mărimilor electrice

10

6 Întocmirea și analiza auditurilor electroenergetice

8

7

Întocmirea (elaborarea) planurilor (programelor) de eficienţă energetică
- PEE

12

8

Evaluarea economică și surse de finanțare a programelor de eficiență
energetică

2

9 Testare finală de verificare a cunoștințelor
Total ore

2
60

Structura cursului
Cursul de pregătire în vederea autorizării pentru Auditori electroenergetici pentru industrie
este structurat în 9 module, conține 60 de ore, astfel :
-Pregătire teoretică (la distanță) – 30 de ore;
-Pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întâlniri directe)
– 30 de ore.
Întâlnirile directe (30 de ore) se desfășoară pe parcursul unei sesiuni, la sediul Facultății de
Inginerie (Str. Nicolae Iorga nr 1), sala A310.
Informații suplimentare
Taxa de şcolarizare include materialele didactice pentru studiu în format electronic; program
de întâlnire cu cadrele didactice; examinare finală.
Certificare
Certificat de Absolvire Curs Auditor electroenergetic pentru industrie

3. CURS DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII AUDITORI TERMOENERGETICI PENTRU
INDUSTRIE
Responsabil curs : prof. dr. ing. Dorin BICĂ
Durata : 60 ore
Tarif : 2000 lei
Obiectivele cursului:
Cursul are ca scop pregătirea cursanților pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri
energetice în industrie – denumiți Auditori energetici.
Conform reglementărilor ANRE, cerinţele obligatorii care trebuie îndeplinite de către
persoanele fizice, pentru autorizarea în vederea elaborării de audituri energetice în industrie
sunt prevăzute în: Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie Anexa2,
capitolul V: Condițiile obținerii autorizației de auditor energetic. Reglementări
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților prestatoare de
servicii energetice, publicat în Monitorul Oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I bis, aprobat prin
Decizia nr. 2794/2015 din Monitorul oficial nr.25 / 13-Ian-2015, partea I.
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Programa analitică (conform Deciziei ANRE)
Nr.

Modul

Număr ore
alocate

1 Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referință în domeniu

2

2 Noțiuni de eficiență energetică

4

3 Cunoștințe de bază de termoenergetică și echipamente termoenergetice

10

Elemente generale despre surse de producere a energiei (termice și/sau
electrice) – combustibil convențional

10

4

5 Elemente privind surse alternative de energie

10

6 Măsurarea mărimilor neelectrice

8

7 Întocmirea și analiza auditurilor termoenergetice

12

8

Întocmirea (elaborarea) planurilor (programelor) de eficienţă energetică PEE

2

9

Evaluarea economică și surse de finanțare a programelor de eficiență
energetică

4

10 Testare finală de verificare a cunoștințelor
Total ore

2
60

Structura cursului
Cursul de pregătire în vederea autorizării pentru Auditori Termoenergetici pentru industrie
este structurat în 9 module, conține 60 de ore, astfel :
-Pregătire teoretică (la distanță) – 30 de ore;
-Pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întâlniri directe)
– 30 de ore.
Întâlnirile directe (30 de ore) se desfășoară pe parcursul unei sesiuni, la sediul Facultății de
Inginerie (Str. Nicolae Iorga nr 1), sala A310.
Informații suplimentare
Taxa de şcolarizare include materialele didactice pentru studiu în format electronic; program
de întâlnire cu cadrele didactice; examinare finală.
Certificare
Certificat de Absolvire Curs Auditor Termoenergetic pentru industrie

4. EVALUATOR DE RISCURI ȘI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ŞI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
Coordonatorul cursului:
Prof.dr. ing.abil. Liviu Moldovan
Perioada de desfășurare: 02 martie – 25 aprilie 2020 (durata 252 ore, aprox. 8 săptămâni)
grupă minim 12 cursanți
Criterii de recrutare a cursanţilor: Studii superioare de lungă durată
Locul desfăşurării:
Clădirea A, str. Nicolea Iorga Nr. 1; Policlinica de medicina muncii dr. Horațiu Moldovan
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Taxa de curs – 2.500 lei
Descriere:
Cursul postuniversitar se desfășoară pe parcursul unui semestru și presupune 252 de ore
constând din prelegeri, discuții, studii de caz, activități practice și elaborarea proiectului de
absolvire. Acestea sunt asigurate de cadre didactice universitare, cercetători și inspectori de
muncă în domeniul securității și sănătății în muncă.
Grup țintă:
Cursurile se adresează absolvenților de învățământ superior cu diplomă de licență, dornici să
dobândească cunoștințe suplimentare în ceea ce privește conformitatea locurilor de muncă cu
prevederile Legii securității și sănătății în muncă (319/2006) și să-și însușească instrumente
specifice necesare implementării managementului securității și sănătății în muncă în
organizații, precum și metodele de evaluare a riscurilor la locurile de muncă, care vizează
ocupația de Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă.
La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia
organizatoare eliberează un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice
programului.

5. FORMARE ȘI PREGĂTIRE A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Coordonator: Conf. dr. Nicolae PLOEȘTEANU
Colaboratori:
Lector dr. Augustin Vasile FĂRCAȘ
Lector dr. Adrian BOANTĂ
Dr. Cornelia ȘUȘ
Lector dr. Felix HODOȘ
Taxa de curs: 3000 lei
Taxa de înscriere: 100 lei
Perioada de desfășurare: 02 martie – 15 iunie 2020
Criterii de recrutare a cursanților: Concurs de dosare
Locul desfășurării: UMFST poate pune la dispoziţie o gamă largă de săli din cele de care
dispune. Spre exemplu:
- sală de curs, 25 locuri situată în clădirea D, str. Livezeni, nr. 69, clădire care dispune de săli de
curs şi de seminarizare;
- două centre de cercetare;
- două laboratoare de informatică,;
- două săli de studiu, tip bibliotecă, administrate de Departamentul de Drept și Administrație
Publică.
Scopul acestui program îl constituie dezvoltarea și formarea profesională continuă a
categoriilor de persoane implicate în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
respectiv îmbunătățirea aptitudinilor și abilităților acestui grup-țintă prin furnizarea unor
competențe necesare cu privire la caracterele juridice ale activității pe care o desfășoară.
Obiectivele specifice urmărite în acest program sunt:
- formarea de noi competențe;
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- conștientizarea riscurilor specifice asupra vieții persoanelor în domeniul datelor cu caracter
personal;
- prevenirea încălcării datelor personale;
- mediatizarea politicilor din domeniul datelor personale în vederea conştientizării importanţei
acestor date;
- evidențierea legăturii dintre regimul public și cel privat în domeniul datelor personale;
- dobândirea de competențe în domeniul datelor personale;
- formarea și consolidarea cunoștințelor în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- dobândirea de competențe în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal cu tipologie
contencioasă (judiciar sau prejudiciar).
Ocupația de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal este stabilită în Codul
Ocupațiilor din România (Cod COR 242231).
Statutul cursanților
Este necesar să se sublinieze, că pe toată durata desfășurării programului de studii
postuniversitare de formare și dezvoltare continuă, „Formare și pregătire a responsabilului cu
protecția datelor cu caracter personal” cursanţii vor avea toate drepturile şi obligaţiile ce
decurg din dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul instituției
organizatoare.
Locul de înscriere
La sediul UMFST: Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 38, 540139, camera 133, jud. Mureș,
România, Web: www.umfst.ro
Condiții pentru înscrierea la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională
continuă
La programul postuniversitar „Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor cu
caracter personal” au dreptul să partricipe absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă,
în conformitate cu prevederile în vigoare.
Recrutarea candidaților: Concurs de dosare, în funcție de media obținută la licență
(ordine/descrescătoare).
Taxa de înscriere este de 100 lei și se achită la casieria UMFST, în momentul înscrierii.
Taxa de școlarizare este de 3000 lei.
Cu ajutorul acestui program, cursanții vor fi familiarizați într-un mod rapid și practic cu noile
reglementări și cerințe în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Devenind un ofițer certificat de protecție a datelor se va putea dobândi expertiza necesară
pentru a înțelege riscurile care ar putea avea un impact negativ asupra organizației și pentru a
implementa răspunsurile strategice necesare pe baza celor mai bune practici, cerințe și principii
GDPR.
Diploma de absolvire a cursului este reprezentată de un certificat eliberat de instituţie care
atestă competenţele profesionale specifice programului.
Acte necesare la înscriere
- Fișa de înscriere
- Diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul
- Copie CI
- Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
- Copie după certificatul de naștere
-Dovada achitării taxei
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6. ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Coordonator: Lector univ. dr. Cristian LAKO
Colaboratori: Conf. univ. dr. Bianca HAN
Lector univ. dr. Adrian NĂZNEAN
Lector univ. dr. Corina LIRCA
Drd. KUTASI Réka
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Cursul se adresează, în special, cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar,
cercetătorilor din diverse domenii de cercetare academică.
Nivelul de cunoaștere a limbii engleze recomandat pentru a urma
acest curs: cel puțin B2(nivel mediu-avansat).
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
Perioada de desfășurare: săptămânal, miercuri, in perioada : 14
octombrie – 20 Decembrie 2019, orele: 17-20 (30 de ore total)
Locul desfăşurării: Sediul UMFST, str. Nicolae Iorga nr.1, clădirea R, Sala R39.
Taxa de curs: 300 lei/modul
Alte informatii: Cursul presupune 30 de ore (3 ore/săptămână, perioada octombrie-decembrie
2019). Se organizează sau ținând cont de solicitarea cursanților (pot fi organizate și trimestrial).
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15.
Scurta descriere: Cursul English for Academic Purposes are în vedere aducerea în prim plan a
limbii engleze pentru comunicarea academică, indiferent de domeniul de activitate al
cursanților, prin dezvoltarea limbajului și vocabularului și structurilor gramaticale specifice
comunicării academice verbale și scrise.
Cursul se adresează, în special, cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar,
cercetătorilor din diverse domenii de cercetare academică.
Mai mult, dorim ca acest curs să fie parte a formării continue a cadrelor din învățământul
universitar și preuniversitar, activitate ce poate fi echivalată în puncte-credit incluse într-un CV
profesional.
Cursul va cuprinde și module de pregătire pentru testarea IELTS Academic.
Procedura de efectuare/eliberare a certificatelor de participare (compartiment, acte de studii):
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor asimilate pe parcursul cursului și se va elibera un
certificat de participare.
7. LIMBA ENGLEZĂ - LIMBAJ GENERAL ȘI DE SPECIALITATE
Coordonatorul cursului:
conf. univ. dr. Bianca HAN (limbaj general)
Colaboratorii cursului:
lector univ. dr. Cristina NICOLAE (limbaj general)
conf. univ. dr. Anișoara POP (limbaj de specialitate – medical)
lector univ. dr. Adrian NĂZNEAN (limbaj de specialitate – medical)
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lector univ. dr. Dana RUS (limbaj de specialitate – inginerie)
lector univ. dr. Andreea BAN (limbaj de specialitate – inginerie)
lector univ. dr. Nicoleta MARCU (limbaj de specialitate – juridic)
lector univ. dr. Lia CONȚIU (limbaj de specialitate – economic)
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
La înscriere, candidații vor specifica modulul pentru care optează.
Candidații vor da un test de plasament, pentru a se stabili nivelul de cunoștințe de limba
engleză (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) în vederea
repartizării în grupa de lucru corespunzătoare, respectiv, modulul de lucru.
Perioada de desfășurare: 21 oct – 15 dec 2019
Locul desfăşurării: Sediul UMFST de pe Str. Nicolae Iorga nr.1
Taxa de curs: 500 lei/modul/grupă
Alte informații: Cursul presupune 32 de ore de curs/modul/grupă
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15
Scurta descriere: Cursul de limbă engleză asigură o pregătire intensă a cursanților prin
utilizarea de materiale didactice de actualitate, precum și a tehnicilor moderne de predare. Se
urmărește dezvoltarea competențelor fundamentale (speaking, listening, writing, reading
comprehension, English in use), cu accent pe îmbogățirea vocabularului, acuratețea
gramaticală, creșterea capacității de comunicare orală și sporirea fluenței în exprimare, astfel
încât cursanții să poată folosi activ limba în situații date/concrete.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor de limbă străină asimilate pe parcursul cursului
și se va elibera un certificat de participare. Opțional, se poate susține examen de competență
lingvistică în cadrul centrului CCLASC al UMFST.
8. TECHNOLOGY IN THE ENGLISH CLASSROOM
Coordonator:
Lector univ. dr. Cristian LAKO
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Bianca HAN
Lector univ. dr. Adrian NĂZNEAN
Lector univ. dr. Corina LIRCA
Drd. KUTASI Réka
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Cursul se adresează, în special, cadrelor didactice din mediul
preuniversitar și universitar, cercetătorilor din diverse domenii de
cercetare academică.
Nivelul minim de cunoaștere a limbii engleze recomandat pentru a
urma acest curs: B2(nivel mediu-avansat).
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
Perioada de desfășurare: săptămânal, joi, in perioada : 14 octombrie – 20 Decembrie 2019,
orele: 17-20 (30 de ore total)
Locul desfăşurării: Sediul UMFST, str. Nicolae Iorga nr.1, clădirea R, Sala R39.
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Taxa de curs: 300 lei/modul
Alte informatii: Cursul presupune 30 de ore (3 ore/săptămână, perioada octombrie-decembrie
2019). Se organizează sau ținând cont de solicitarea cursanților (pot fi organizate și trimestrial).
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15.
Scurta descriere: Cursul Technology in the English Classroom discută aspectele utilizării
tehnologiei informaționale la clasă, avantajele pe care le implică în comunicarea educaționlă cu
elevii și studenții dar și părinții acestora, transformarea dezavantajelor inerente in beneficii
cumulate în cadrul procesului de predare-învățare. Se au în vedere aplicații și situri web care
sunt sau pot fi (re)utilizate pentru predare-învățare la clasă sau de la domiciliul cursantului, cu
precădere cele care nu necesită abonamente sau implică costuri reduse.
Cursul se adresează, în special, cadrelor didactice din mediul universitar și preuniversitar,
cercetătorilor din diverse domenii de cercetare academică.
Mai mult, dorim ca acest curs să fie parte a formării continue a cadrelor din învățământul
universitar și preuniversitar, activitate ce poate fi echivalată în puncte-credit incluse într-un CV
profesional.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor asimilate pe parcursul cursului și se va elibera un
certificat de participare.
9. TRADUCERI DE LIMBAJE SPECIALIZATE
Coordonator:
lector univ. dr. Adrian NĂZNEAN
Colaboratori:
lector univ. dr. Andreea BAN (limbaj de specialitate – inginerie)
lector univ. dr. Nicoleta MARCU (limbaj de specialitate – juridic)
lector univ. dr. Lia CONȚIU (limbaj de specialitate – economic)
Criterii de recrutare a cursanților:
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
Perioada de desfășurare: 21 oct – 15 dec 2019
Locul desfășurării: Sediul UMFST de pe Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Taxa de curs: 500 lei/modul/grupă
Alte informații: Cursul presupune 32 de ore de curs/modul/grupă
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15
Scurtă descriere: Cursul de traduceri de limbaje specializate vizează 4 subdomenii ale limbii
engleze pentru scopuri specifice: medicină, științe juridice, economie și științe inginerești.
Limbile țintă și sursă sunt limba română și limba engleză. Modulul acoperă 32 de ore cu
distribuție egală pentru fiecare limbaj specializat și se adresează absolvenților de filologie cu
specializări în limba engleză, traducători, lingviști, cercetători, etc.
La finalul cursului se va elibera un certificat de participare.
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10. LE FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE. (COMMUNICATION ORALE ET
ECRITE)
Coordonator: Lector univ. dr. Corina BOZEDEAN
Colaboratori: Lector univ. dr. Andreea POP
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Cursul se adresează, în special, licențiaților în domeniul Filologie - LMA, profesori de limba
franceză, dar și altor categorii sociale.
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
Perioada de desfășurare: 30 oct.-06 dec. 2019. Program orar: luni : 18-20, miercuri : 16-18 (40
de ore/ 10 săpt.)
Locul desfăşurării: Sediul UMFST, Str. Nicolae Iorga nr.1, clădirea R, sala R 36.
Taxa de curs: 400 lei
Cursul presupune 40 de ore. Se organizează semestrial (noiembrie, respectiv martie) sau ținând
cont de solicitarea cursanților (pot fi organizate și trimestrial).
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15.
Scurtă descriere: într-o lume în continuă mişcare, în care componenta pragmatică prevalează,
apare tot mai evidentă nevoia comunicării adaptate, care să integreze în aceeaşi măsură
dimensiunea orală şi scrisă.
Cursul Le français de la communication professionnelle propune tinerilor absolvenţi de
Filologie şi publicului interesat, inclusiv cadrelor didactice din domeniul preuniversitar, tehnici
de comunicare orală şi scrisă specifice comunicării în diverse sectoare profesionale
(invatamant, afaceri, medicină, etc.) Tangenţial, se vor atinge domenii conexe, în funcţie de
nevoile imediate şi interesele cursanţilor. Astfel, aceştia vor avea ocazia să abordeze teme şi
noţiuni-cheie din diverse domenii prin nevoia de comunicare în context dat.
Eminamente îndreptat spre dobândirea de abilităţi practice, cursul va presupune o importantă
componentă orală. Participanţii vor fi invitaţi să reflecteze asupra/să traducă mesaje orale de
întindere scurtă sau medie sau să ia parte la jocuri de rol menite să le ofere frazări-tip aplicate
domeniului, cu scopul de a consolida şi îmbogăţi structuri lingvistice specifice.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor şi practicilor de limbă franceză asimilate pe
parcursul cursului și se va elibera un certificat de participare.

11. LIMBA GERMANĂ - LIMBAJ GENERAL ȘI MEDICAL
Coordonator:
Lector univ. dr. Andreea BAN
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
La înscriere, candidații vor specifica modulul pentru care optează.
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Candidații vor da un test de plasament, pentru a se stabili nivelul de cunoștințe de limba
germană în vederea repartizării în grupa de lucru corespunzătoare, respectiv, modulul de lucru.
Perioada de desfășurare: Modul 1: 04 noiembrie – 06 decembrie 2019, Modul 2: 02 martie –
03 aprilie 2020
Locul desfăşurării: Sediul UMFST de pe Str. Nicolae Iorga nr.1
Taxa de curs: 300 lei/modul/grupă
Alte informații: Cursul presupune 20 de ore de curs/modul/grupă
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15
Cursul de limbă germană asigură o pregătire intensă a cursanților prin utilizarea de materiale
didactice de actualitate, precum și a tehnicilor moderne de predare. Se urmărește dezvoltarea
competențelor fundamentale (Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen), cu accent pe îmbogățirea
vocabularului, acuratețea gramaticală, creșterea capacității de comunicare orală și sporirea
fluenței în exprimare, astfel încât cursanții să poată folosi activ limba germană în situații
concrete.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor de limbă germană asimilate pe parcursul
cursului și se va elibera un certificat de participare. Opțional, se poate susține examen de
competență lingvistică în cadrul centrului CCLASC al UMFST.
Fiecare modul va fi conceput în funcție de nivelul de cunoștințe al participanților (identificat în
urma testului de plasament). Astfel, tematica acestor cursuri va fi adaptată specificului fiecărui
tip de limbaj (general sau medical). Accentul se va pune pe dezvoltarea competențelor
fundamentale (înțelegere, exprimare orală, exprimare scrisă, citire, utilizarea limbii), în special
pe îmbogățirea lexicului, acuratețea gramaticală, creșterea capacității de comunicare orală și
sporirea fluenței în exprimare, astfel încât cursanții să poată folosi activ limba germană în
situații concrete.
12. LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. TEORIA ȘI PRACTICA ANALIZEI GRAMATICALE
Coordonator:
conf. univ. dr. Luminița CHIOREAN
Colaborator:
lector univ. dr. Maria Laura RUS
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Cursul se adresează, în special, licențiaților în domeniul Filologie, Limba și literatura română,
dar și altor categorii sociale.
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
Perioada de desfășurare: săptămânile: 11-15 & 18-22 noiembrie 2019, respectiv 16-20 & 23-27
martie 2020; program orar: 16-20 (40 de ore/ 2 săpt.)
Locul desfăşurării: Sediul UMFST, Str. Nicolae Iorga nr.1, clădirea A, Sala A412.
Taxa de curs: 400 lei/modul
Alte informatii: Cursul presupune 40 de ore (=2 săpt.). Se organizează semestrial (noiembrie,
respectiv martie) și/ sau ținând cont de solicitarea cursanților (pot fi organizate și trimestrial).
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15.
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Scurta descriere: Cursul Limba română contemporană. Teoria și practica analizei gramaticale
propune actualizarea, aprofundarea și optimizarea cunoștințelor teoretice având ca referință
rezolvarea controverselor și a dificultăților din practica analizei gramaticale din structura
morfosintactică a limbii române contemporane.
Cursul se adresează, în special, profesorilor de limba și literatura română, din învățământul
gimnazial și liceal, dar și altor categorii sociale, odată ce vor fi exersate și tehnici de comunicare
orală/ scrisă.
Mai mult, dorim ca acest curs de limbă română să fie parte a formării continue a profesorilor
din învățământul preuniversitar, activitate ce poate fi echivalată în puncte-credit incluse într-un
CV profesional.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor de limbă română asimilate pe parcursul cursului
și se va elibera un certificat de participare de către Compartimentul Rezidențiat și cursuri
postuniversitare.

Prorector Didactic
Prof. dr. Oana Marginean
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