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PRELIMINARII 

Prezentarea general a disciplinei: locul și rolul disciplinei în formarea 

competențelor specific ale programului de formarea profesională / specialității 

 Disciplina Limbilor Moderne joacă un rol semnificativ în curriculumul Universității de 

Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în timp ce limbile moderne (engleză 

și franceză) sunt considerate limba franca și limbi la locul de muncă în rândul instituțiilor 

UE. Unificarea procesului Bologna și a standardelor europene necesită asigurarea calității 

limbii și a competenței ca sarcini prioritare pentru integrarea educației în spațiul 

european. 

 Conform acestor standarde, Limbi moderne este un curs practic, conceput pentru studenții 

optometriști pentru a le permite să aplice și să utilizeze activ terminologia medicală în 

cadrul formării practice și la locul de muncă. Cursul de Limbi Moderne (terminologie 

medicală) este orientat spre formarea deprinderilor lingvistice, stabilit de Cadrul 

European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și dezvoltat de Consiliul Europei. 

Cursul de Limbi Moderne (terminologie medicală) urmărește dobândirea terminologiei 

medicale esențiale, formând competențe lingvistice solide pentru optometriști, necesare 

pentru mobilitatea academică, integrarea interculturală și profesională. 

 Orientarea formativă a învățământului superior, precum și formarea studenților 

optometriști reprezintă un cadru de referință pentru pregătirea profesională a personalului 

medical în vederea utilizării limbilor străine în comunicarea verbală, facilitarea 

comunicării internaționale, să coopereze în domeniul medicinei și să devină competitivi 

pe piața muncii. 

 Misiunea curriculumului (scopul) în formarea profesională 
Studierea limbilor moderne contribuie la dezvoltarea abilităților profesionale, cunoștințe 

și atitudini prin explorarea altor discipline din diverse domenii. 

 Limba de predare a disciplinei: Engleză. 

 Beneficiari: studenții anului I, facultatea Medicina I, specialitatea OPTOMETRIE 

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Codul disciplinei G. 01.O.004 

Denumirea disciplinei Limba Engleză pentru studenții locali 

Responsabil de disciplină Viorica Oala 

anul I Semestrul I 

Numărul de ore total, inclusiv: 120 

Curs  Lucrări practice/ de laborator  

Seminare     60 Lucrul individual            60 
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Forma de evaluare Examen Numărul de credite 4 

II. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI 

 

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil: 

 

 la nivel de cunoaştere şi înţelegere:: 
 să cunoască terminologia din domeniul optometriei într-o limbă străină; 

 să clarifice principiile, conceptele, teoriile legate de optometrie; 

 să acopere și să ilustreze evenimente și procese din domeniul optometriei într-o limbă 

străină; 

 să dobândească un vocabular autentic de specialitate legat de disciplina Optometrie; 

 să cunoască mecanismele de formare și specificul unui mesaj sau conținut profesional; 

 să definească caracteristicile structurilor gramaticale ale unei limbi străine profesionale; 

 să identifice limbajul optometriei pentru utilizarea ulterioară a abilităților lingvistice și de 

comunicare (exprimare orală și scrisă); 

 să se familiarizeze cu principiile și noțiunile de bază din domeniul optometriei, necesare colaborării 

ulterioare și participării la conferințe/proiecte internaționale; 

la nivel de aplicare: 

 să distingă și să interpreteze unele idei, proiecte, procese, conținuturi teoretice și practice ale 

disciplinei; 

 să aplice abilitățile de lectură (articole), cursive (înțelegerea conținutului unui text de 

specialitate), selective (rezumarea informațiilor) și totale (înțelegerea deplină a conținutului 

textului); 

 să redea un text în limba străină; 

 să traducă texte, articole, documente, prescripții într-o limbă străină; 

 să aplice abilitățile de limbaj scris și oral în contextul comunicării medic/pacient, 

medic/medic; 

 să dezvolte abilități de selecție, sinteză și rezumare; 

 să aplice cunoștințele dobândite în situații de învățare: dialoguri, proiecte, conferințe locale 

și internaționale, discursuri etc.; 

 să dezvolte abilități de comunicare pentru a iniția discuții, dialoguri, dezbateri tematice în 

cadrul situțiilor profesionale. 

 la nivel de integrare 

 să poată evalua rolul limbii străine în contextul profesional și în pregătirea profesională a 

viitorilor medici; 

 să poată utiliza cunoștințele și abilitățile de comunicare într-un mediu profesional, 

folosind teme specifice sănătății în vederea dezvoltării unui dialog intercultural sau 

interdisciplinar; 

 să poată implementa cunoștințele dobândite în activitatea de cercetare/scriere a lucrărilor 

de specialitate folosind o limbă străină; 

 să implementeze abilitățile de analiză și sinteză a informațiilor din surse autentice 

și să efectueze o prezentare orală sau scrisă; 
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 să analizeze și să sintetizeze informațiile din surse autentice, prezentându-le oral sau în 

scris. 

 

 

III. CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE 

 să aibă nivel minim de stăpânire a limbilor străine A2-B1 conform CECRL; 

 să aibă competențele digitale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, proiectelor și evaluării 

 să fie capabil să comunice și să lucreze în echipă; 

 să posede calități precum: toleranță, compasiune, independență. 

 

 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

Prelegeri, lucrări practice /, seminare/lucrul individual, sem. I 

Nr. 

d/o. 
TEMA 

Numărul de ore 
Prele-

geri 

Lucrări 

practice 

Lucrul 

individual 

1.  
Optometrie. Date generale. Specialitatea cu mari perspective 

pentru viitorii studenți la medicină din Moldova. 
 2 2 

2.  Anatomia ochiului. Sistem vizual. Sistemul lacrimal.  2 2 

3.  Irisul: Anatomie, Funcție și Tratament.  2 2 

4.  Anatomie, Cap și Gât, Mușchii extraoculari.  2 2 

5.  Nervul optic - Calea vizuală. Funcție, Anatomie și Definiție.  2 2 

6.  Vasele de sânge și nervii ochiului: Anatomie.  2 2 

7.  Tulburări de refracție și acomodare a vederii  2 2 

8.  
Erori de refracție. Miopie. Hipermetropie. Astigmatism. 

Prezbiopie. 
 2 2 

9.  Vederea binoculară și tulburările acesteia. Ambliopia. Strabism.  2 3 

10.  
Examen oftalmologic. Dispozitive optice. Orbirea. Teste de 

acuitate vizuală. Sistemele Snellen și logMAR. 
 2 2 

11.  Orbita și aparatul lacrimal. Afecțiuni inflamatorii ale orbitei.  2 3 

12.  Tumori ale orbitei. Diplopie.  2 2 

13.  
Tulburări ale pleoapelor. Afecțiuni inflamatorii: Blefarită. 

Orjeletul. Glandele Meibomiene, Chalazionul; Herpes zoster 

(zona zoster). 

 2 2 

14.  
Poziționarea incorectă a pleoapelor: Ectropion și Entropion; 

Blefaroptoza. 
 2 2 

15.  
Tumori benigne și maligne ale pleoapelor: Hemangioame; 

Papiloame; Nevul pigmentar (semn de naștere); Carcinomul. 
      2      2  
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Nr. 

d/o. 
TEMA 

Numărul de ore 
Prele-

geri 

Lucrări 

practice 

Lucrul 

individual 

16.  
Afecțiuni ale conjunctivei. Conjunctivită. Trahomul. Afecțiuni 

degenerative ale conjunctivei. 
 2 2 

17.  
Afecțiuni ale corneei și sclerei. Inflamația corneei. Inflamația 

sclerei. Afecțiuni degenerative ale corneei și sclerei. 
 2 2 

18.  Cataractă. Cataractă congenitală. Cataractă dobândită.  2 2 

19.  
Glaucomul. Clasificare, patogeneză și metode de diagnostic. 

Glaucomul primar cu unghi deschis. Glaucomul acut. 

Glaucomul secundar. Glaucomul congenital. 

 2 2 

20.  Tractul uveal. Uveita. Tumori ale tractului uveal.  2 2 

21.  Retina. Dezlipire de retina.  2 2 

22.  
Degenerescența retiniană ereditară și degenerescența maculară 

legată de vârstă. 
 2 2 

23.  Leziuni oculare. Senzația de corp străin.  2 2 

24.  Arsurile chimice și radiațiile. Primul ajutor.  2 2 

25.  
Sistemul nervos central. Arterioscleroza si hipertensiunea 

vasculara. Diabetul. 
 2 2 

26.  Boala tiroidiană. Artrita reumatoidă.  2 2 

27.  
Tulburări vizuale. Clipire strălucitoare și vedere încețoșată. 

Orbirea nocturnă și defecte în percepția culorilor. Oboseala 

ochilor. 

 2 2 

28.  Dietă și nutriție. Fumatul și bolile oculare.  2 2 

29.  Cum COVID-19 a crescut nevoia de îndepărtare a ochilor.  2 2 

30.  Test.  2  

                               Total  60 60 

                               Total              120 

 

 

 

 

 

 

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT (ENGLEZA) 
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Obiective Unități de conținut 

Modulul 1. Bazele Optometriei Funcționale 

 să definească conceptele fundamentale 

ale optometriei; 

 să evalueze importanța dobândirii și 

învățării limbii engleze medicale; 

 să diferențieze și să aplice cunoștințe și 

termeni noi în enunțuri; 

 să iniţieze conversaţii pe temele 

studiate. 

 

 Optometrie. Fapte generale. Specialitatea 

cu mari  perspective pentru viitorii 

studenți la medicină din Moldova. 

            Gramatică: Articolul  

            Material video:Miracolul de a deveni  

            medic optometrist      

   

 

 

Modulul 2. Anatomia și fiziologia umană 

 să cunoască oasele craniului care 

formează orbita; 

 să definească noţiunile în semiologia 

clinică a sistemului vizual; 

 să cunoască structura și funcțiile globului 

ocular și structura ochiului; 

 să examineze funcția glandei lacrimale și 

permeabilitatea căilor lacrimale; 

 să cunoască anatomia și funcția irisului; 

 să poată discuta despre tulburările care 

pot afecta irisul; 

 să analizeze mișcările și condițiile oculare 

din materialul studiat; 

 să compare și să diferențieze tipurile de 

mușchi oculari; 

 să examineze tipurile de tulburări ale 

nervului optic; 

 să aplice managementul ocluziei arterelor 

și venelor centrale. 

 Anatomia ochiului. Sistem vizual. 

Sistemul lacrimal.          

Gramatică: Substantivul 

            Material video: Anatomia globului ocular. 

Sistemul visual 

 Irisul: Anatomie, Funcție și Tratament.            

Gramatică: Adjectivul.  

            Material video: Funcția irisului 

 Anatomie, Cap și Gât, Mușchii 

extraoculari. 

Material video: Anatomia mușchilor. 

 Nervul optic - Calea vizuală. Funcție, 

anatomie și definiție. 

Material video: Nervul optic și calea 

vizuală. 

 Vasele de sânge și nervii ochiului: 

Anatomie. 

Gramatică:  Timpul continuu 

            Material video: Globul ocular. Rezerva de   

            sânge. 

 

Modulul 3. Optica clinică. Refracție și acomodare. 
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Obiective Unități de conținut 

 să cunoască mecanismul de acomodare 

oculară și tulburările acestuia; 

 să cunoască simptomele de bază ale 

erorilor de refracție oculară; 

 să detecteze erorile de refracție prin 

metoda subiectivă; 

 să cunoască principiile de bază ale 

managementului erorilor de refracție 

oculară; 

 să cunoască mecanismul dezvoltării 

vederii binoculare, importanța acesteia; 

 să cunoască metodele de bază de 

examinare a vederii binoculare; 

 să cunoască tulburările majore de vedere 

binoculară și monoculară; 

 sa aplice bandaje monoculare si 

binoculare. 

 Tulburări de refracție și acomodare a 

vederii 

Gramatică: Adverbul 

 Erori de refracție.  

Miopie.  

Hipermetropie.  

Astigmatism.  

Prezbiopie.                        

Gramatică: Timpul Prezent și Trecut 

            Video material: Ochiul uman - erori    

            Refractive. 

            Probleme de vedere - ce este  

            astigmatismul? 

 Vederea binoculară și tulburările acesteia. 

Ambliopia.  

Strabismul.             

Gramatică:Prepoziția 

Modulul 4. Dispozitive de examinare oftalmologică și dispositive de corecție 

 să știe ce este un examen standard 

oftalmologic/optometric; 

 să știe cât de des trebuie de petrecut un 

examen oftalmologic; 

 să știe cum trebuie să se pregătească 

pacientul pentru un examen oftalmic; 

 să cunoască principiile generale ale 

examinării retinei, a pupilelor; 

 să înțeleagă diferența dintre mijloacele 

optice și cele non-optice; 

 să știe să explice și să măsoare acuitatea 

vizuală; 

 să evalueze gradul de abatere oculară 

folosind sistemele Snellen și LogMAR 

 Examen oftalmologic. Dispozitive 

optice. Orbirea. Teste de acuitate vizuală. 

Sistemele Snellen și logMAR.            

Gramatică: Pronumele Relativ 

Material video: Echipamente Optice și   

            echipamente pentru oftalmologie.     

            Echipamente moderne în practica  

            optometrică.            

           Material video: Cum se măsoară    

           Acuitatea Vizuală (AV)  

           Acuitatea Vizuală Test Snellen Explicat |      

Diagrama ochilor  

Modulul 5.  Afecțiuni ale ochiului exterior. Afecțiuni ale pleoapei. 

                    Afecțiuni ale corneei și sclerei. 

 să examineze funcția glandei 

lacrimale și permeabilitatea căilor 

lacrimale; 

 să definească simptomele „ochiului 

uscat” și „ochiului umed”; 

 să știe ce cauzează defectele 

pleoapelor; 

 să știe cum este diagnosticată și 

 Orbita și aparatul lacrimal. Afecțiuni 

inflamatorii ale orbitei. 

      Gramatică:    Verbele Modale 

 Tumori ale orbitei. Diplopie.             

Material video: Diplopie și vedere dublă. 

Ce o cauzează și cum este tratată. 

 Tulburări ale pleoapelor. Afecțiuni 
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tratată diplopia binoculară; 

 să cunoască cele mai importante date 

despre diplopia binoculară; 

 să cunoască etiologia și clasificarea 

ectropionului și entropionului; 

 să știe ce este blefaroptoza; 

 să cunoască clasificarea Tumorilor 

Pleoapelor; 

 să știe cum pot fi împărțite tumorile 

epiteliale ale pielii; 

 să cunoască cele mai frecvente 

tumori epiteliale benigne ale pielii 

pleoapelor; 

 să diferențieze simptomele 

conjunctivitei bacteriene de 

conjunctivitele virale și alergice; 

 să știe ce este trahomul; 

 să cunoască particularitățile 

simptomelor bolii corneei (sindromul 

corneei) pe baza cazurilor clinice; 

 să examineze sensibilitatea corneei 

cu distingerea leziunilor corneo-

conjunctivale (testul cu 

fluoresceină). 

 să specifice detaliile bolii din 

materiale video și audio. 

inflamatorii: Blefarită. Orjeletul. Glandele 

Meibomiene, Chalazionul; Herpes zoster (zona 

zoster).             

Gramatică:     Timpul Viitor 

            Material video: De ce căpătăm orjeletul la     

           ochi? Șalazionul|Cauze, Tratament și Chirurgie 

 Poziționarea incorectă a pleoapelor: Ectropion 

și Entropion; Blefaroptoza. 

 Tumori benigne și maligne ale pleoapelor: 

hemangioame; papiloame; Nevul pigmentar 

(semn de naștere); Carcinomul.            

Gramatică: Vorbirea direct și indirectă 

 Afecțiuni ale conjunctivei. Conjunctivită. 

Trahomul. Afecțiuni degenerative ale 

conjunctivei.            Material video: Ce 

cauzează conjunctivita? 

 Afecțiuni ale corneei și sclerei. Inflamația 

corneei. Inflamația sclerei. Afecțiuni 

degenerative ale corneei și sclerei. 

Modulul  6. Afecțiunile și tulburările cristalinului 

 să cunoască particularitățile 

examinării pacienților cu afecțiuni ale 

cristalinului, pe baza cazurilor clinice; 

 să cunoască principiile generale ale 

tratamentului cataractei și indicațiile 

chirurgicale; 

 să diferențieze glaucomul primar și 

cel secundar; 

 să aplice metode de diagnostic pentru 

confirmarea sau infirmitatea 

glaucomului pentru a acorda îngrijiri 

medicale de urgență în glaucomul 

acut; 

 să cunoască principiile tratamentului 

complex al glaucomului; 

 să integreze caracteristicile 

comportamentale ale pacienţilor cu 

glaucom. 

 Cataractă. Cataractă congenitală. Cataractă 

dobândită.             

Gramatică: Obiect Complex 

            Material video: CATARACTA, Cauze, Semne 

            și Simptome. Diagnostic și Tratament. 

            Ce cauzează cataracta. Simptome.Tratamente. 

 Glaucomul. Clasificare, patogeneză și metode 

de diagnostic. Glaucomul primar cu unghi 

deschis. Glaucomul acut. Glaucomul secundar. 

Glaucomul congenital.             

Gramatică: Infinitivul. 

           Material video: Dezvoltarea glaucomului. 

           Glaucom cu unghi deschis și cu unghi închis. 
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Modulul  7. Inflamații intraoculare  

 să examineze tractul uveal și polul 

posterior: nervul optic, regiunea 

maculară, vasele retiniene, periferia 

retinei (principiile oftalmoscopiei); 

 să cunoască particularitățile 

simptomelor bolilor inflamatorii la 

diferite niveluri ale tractului uveal; 

 să integreze tratamentul iridociclitei 

acute în diagnosticare distinctivă; 

 să cunoască particularitățile 

simptomatologiei bolii retinei pe 

baza cazurilor clinice; 

 să aplice managementul ocluziei 

arterei și venelor centrale; 

 să efectueze diagnosticul distinctiv 

al dezlipirii primare şi secundare de 

retină. 

 Tractul uveal. Uveita. Tumori ale tractului 

uveal.             

Gramatică: Condiționalul 

            Material video: Uveita. Cauze, Semne și 

            Simptome. Diagnostic și tratament. 

Clasificarea tumorilor uveale 

 Retina. Dezlipire de retina.             

Gramatică: Conditionalul Mixt 

            Material video: Cauzele dezlipirii retinei, 

Simptome și tratamente. 

 Degenerescența retiniană ereditară și 

degenerescența maculară legată de vârstă.            

Material video: Diagnosticarea 

degenerescenței retinei ereditare / O viziune 

clară asupra degenerescenței maculare legată 

de vârstă. 

Modulul  8. Tulburări ale nervului optic. 

 să cunoască particularitățile 

traumatismelor oculare pediatrice; 

 să cunoască metodele de depistare a 

corpurilor străine intraoculare; 

 să cunoască particularitățile 

simptomatologiei și îngrijirii 

medicale în contuzia oculară; 

 să efectueze lavajul sacului 

conjunctival; 

 să cunoască și să posede primul 

ajutor (asistență medicală de 

urgență). 

 

 Leziuni oculare. Senzația de corp străin.            

Gramatică: Întrebări speciale 

Material video: Leziuni oculare: Clasificare 

și leziuni traumatice. 

 Arsurile chimice și radiațiile. Primul ajutor.            

Gramatică:  Întrebările indirecte 

            Material video: Primul ajutor - Educație pentru      

            vătămarea ochilor 

Modulul  9. Complicațiile  bolilor sistemice. Tulburări de vedere. 

 să determine presiunii intraoculare; 

 să cunoască particularitățile 

simptomelor bolilor inflamatorii; 

 să cunoască tipurile de boli oculare 

diabetice; 

 să cunoască caracteristicile bolii 

tiroidiene; 

 să cunoască principiile generale ale 

 Sistemul nervos central. Arterioscleroza si 

hipertensiunea vasculara. Diabetul.  

           Gramatică: Concordanța timpurilor.  

 Boala tiroidiană. Artrita reumatoidă.            

Gramatică: Modul Indicativ și Subjonctiv 

 Tulburări vizuale. Clipire strălucitoare și 

vedere încețoșată. Orbirea nocturnă și defecte 
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daltonismului; 

 să știe ce poate provoca complicațiile 

oculare ale artritei reumatoide; 

 să cunoască problemele oculare 

frecvente; 

 să știe ce cauzează clipiri 

strălucitoare; 

 să știe ce este DVP (detașarea 

vitroasă posterioară); 

 să exprime opinii folosind verbe la 

modul conjunctiv. 

în percepția culorilor. Oboseala ochilor.            

Material video: Probleme oculare frecvente 

(Partea  4): Clipiri strălucitoare. Oboseala 

ochilor. Animare. 

Material video: Oboseala ochilor |   

            Cauze, Simptome și Tratament 

Modulul  10. Aspecte ale medicinei moderne și boli ale secolului curent 

 să ilustreze importanța alimentației 

sănătoase și utilizare rațională a 

medicamentelor; 

 să descrie bolile secolului curent 

folosind metalimbaj medical; 

 să ilustreze importanța evoluției 

medicinei și tehnologiei medicale; 

 să exprime ipoteze, condiţii şi 

consecinţe ale evoluţiei ştiinţei 

medicale; 

 să analizeze materiale video și audio 

despre realizările medicale curente. 

 

 Dietă și nutriție.  

Fumatul și bolile oculare.             

Material video: Nutriția ochilor. 

           Fumatul și bolile oculare.  

           Gramatică:  Diateza pasivă 

 Cum COVID-19 a crescut nevoia de 

îndepărtare a ochilor.            

Material video:    Ochii a 3 copii infectați 

           cu ciuperca neagră îndepărtată în Mumbai. 

 

VII. COMPETENȚE TRANSVERSALE (CT)) ȘI REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

 Competențe transversale (CT) 

 

 CT2. Abilități manageriale/interacțiune socială. Realizează activitățile și exercită rolurile 

specific muncii în echipă; distribuie sarcinile între membri pe niveluri subordinate; 

promovează spiritul de inițiativă, dialogul, cooperării, atitudinea pozitivă și respectul față de 

ceilalți, empatia, altruismul și îmbunătățește continuu propriile activități. 

CT3. Dezvoltarea personală și profesională. Identifică necesitățile de formare profesională 

în funcție de dezvoltarea optometriei; determină prioritățile în formarea profesională continuă; 

Apreciază schimbările în sistemul optic drept condiție a funcționalității acestuia. 

CT4. Luarea deciziilor. Aplică abilitățile de gândire critică pentru rezolvarea problemelor și 

luarea deciziilor prompte în diverse situații. Evaluează și identifică prealabil problemele, 

facilitând găsirea celei mai bune soluții pentru situațiile create de risc, atingerea  obiectivelor 

îmbunătățirea  rezultatelor și calității muncii desfășurate. 

 Rezultatele învățării 

 Formarea abilităților de limbaj scris și oral în contextul comunicării medic/pacient, 

medic/medic; 
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 Dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text scris/vorbire/mesaj oral; 

 Iniţierea şi însuşirea lexicului de bază şi a terminologiei medicale de bază; 

 Dezvoltarea și asimilarea capacității de a analiza și sintetiza informații din surse sigure și 

de a le prezenta oral sau în scris; 

 Familiarizarea studenților cu teme specifice domeniului medical în vederea promovării 

unui dialog intercultural și interdisciplinar; 

 Capacitatea de a face o prezentare sau o descriere care evidențiază punctele și detaliile 

importante relevante pentru domeniul profesional; 

 Redactarea textelor pe teme medicale care sintetizează și evoluează informațiile și 

argumentele împrumutate din diferite surse. 

VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. 
Produsul 

preconizat 
Strategii de realizare Criterii de evaluare 

Termen de 

realizare 

1. 

Elaborarea 

glosarelor 

lexicografice 

tematice 

Întocmirea listelor cu unități 

lexicale terminologice; 

Traducerea unităților lexicale 

terminologice; 

Utilizarea semnelor de 

transcripție; 

Indicarea valențelor semantice și 

polisemantice ale unităților 

lexicale terminologice; 

Contextualizarea unităţilor 

lexicale terminologice. 

Corectitudinea 

prezentării și traducerii 

unităților lexicale 

terminologice 

Pe 

parcursul 

semestrului 

2. 
Proiecte 

tematice 

Elaborare rapoartelor, tezelor  

tematice; 

Lucrul cu lexicul terminologic; 

Dezvoltarea CV-ului. 

Capacitatea de a 

evidenția informații 

importante din articole. 

Corectitudinea 

prezentării informațiilor 

Pe 

parcursul 

semestrului 

3. 

Proiecte 

tematice 

video 

Vizionarea documentelor video 

Întocmirea listelor cu unități 

lexicale terminologice; 

Completarea fișelor de verificare 

a înțelegerii audio. 

Dezvoltarea capacității 

de interpretare în 

expunerea conținutului 

documentelor video. 

Pe 

parcursul 

semestrului 

4.  
Portofolii 

individuale 

Completarea portofoliilor 

individuale cu resurse 

informaționale, lexicale, 

gramaticale. 

Gradul de plenitudine și 

activitate independentă. 

Pe 

parcursul 

semestrului 
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5. 

Lucrul cu 

reviste de 

specialitate 

Elaborarea articolelor de sinteză 

și recenzii. 

Gradul de înțelegere și 

selecție a informațiilor 

științifice. 

Pe 

parcursul 

semestrului 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 Metode de predare şi învăţare utilizate 

 Expunerea, conversația, exercițiul, demonstrația, problematizarea, conversația euristică,  

brainstorming-ul; experimentul; 

 Metode interactive cu accent pe aspectul pragmatic al comunicării şi al explorării creative  

(asaltul de idei, asocieri libere, explozia stelară, linia valorii, SINELG, graficul T, cubul,  

Diagrama Venn, cinquain); 

 

 Strategii/tehnologii didactice applicate 

 

 Strategii inductive (de la general la particular); 

 strategii deductive (de la general la particular); 

 strategii analogice (cu ajutorul modelelor); 

 strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive; 

 strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative,  

programate şi algoritmice propriu-zise; 

 strategii euristice: - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind  

problematizarea, descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic,  

experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităţii. 

 

 Metode de evaluare (inclusiv cu indicarea modalității de calcul a notei finale) 

 

Curentă:   

                 control frontal sau/și individual prin  

 aplicarea testelor; 

 rezolvarea problemelor/exercițiilor; 

 analiza studiilor de caz; 

 realizarea unor jocuri de rol la subiectele discutate; 

 proiectul (metodă de evaluare sumativă); 

 portofoliu (metodă de evaluare longitudinală). 

 

Finală:  Sem. I –  Media anuală - 50%,  Test grilă- 20%, Examen- 30%. 

 

 

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare 
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Grila notelor intermediare (media  

anuală, notele de la etapele 

examenului) 

Sistemul de  

notare național 
Echivalent 

ECTS       

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

E 5,01-5,50 5,5 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
C 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
B 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 

9,51-10,0 

9,5 

10 

A 

 

 

Nota medie anuală și notele tuturor etapelor de examinare finală (asistate la calculator, proba 

scrisă, proba orală) toate vor fi exprimate în cifre conform grilei de note (vezi tabelul de mai 

sus), în timp ce nota finală va fi exprimată printr-un număr cu două cifre zecimale, care va fi 

trecută în carnetul de note. 

Absența nejustificată a studenților la examenul final este calificată cu „absent” și echivalată cu 

„0” (zero). Elevii au dreptul de a relua de două ori examenul picat. 

V. Bibliografie recomandată: 

A. Obligatorie: 

1. English course support for optometrists, Autor: Viorica Oala, 2022 ( în curs de editare) 

B. Suplimentară: 

1. English in Medicine. V. Dobrovici, I. Bostaca, 1999. 

2. ABC of eyes. Fourth edition Khaw P., Shah P., Elkington A.. 

3. Making sense of clinical examination of the adult patient. Hodder Arnold. Douglas 

Model 2006. Oxford University Press. 

4.  Practical Ophthalmology. Fred M. Wilson.  

5. Ophthalmology. Faculty of medicine. Cristina Nicula. Cluj-Napoca, 2011. 

6.  An Optometrist’s Guide to Clinical Ethics. R. Norman Bailey. New York, 1998 
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7. Professional English in use. Eric H. Glendinning, Cambridge University Press, 2007. 

8. Suplimentară 

9. Medical terminology simplified. Barbara A. Gylys, Regina M. Masters, DavisPlus, 2010. 

10. The language of medicine. Davi-Ellen Chabner; Saunders Comp.,1981. 

11. Melodie Hull , Changing The Paradigm For Medical English Language Teaching 

https://www.usingenglish.com/articles/changing-paradigm-for-medical-english-

language-teaching.html  

12. The human body an illustrated guide to its structure, function and disorders. Dr. Tony       

Smith London, Dorling Kindersley.  

13. Structure and function of the human body. Barbara Janson Cohen, Lippincott Williams 

and Wilkins. USA: Lippinkott Williams & Wilkins, 2005. 390 p. 

14. Subjective Refraction and Prescribing Glasses. Richard J. Kolker, MD. Richard J. 

Kolker, MD 2015. 81 p. 

15. Essentials of Medical Terminology. Juanita J. Davies. 3rd edition. USA: Delmar 

Cengage Learning, 2008. 518 p. 

www.britannica.com 

http://www.theeyedocs.us/testing-equipment.html 

     http://www.ophthalmologyweb.com/Optometry/ 

     https://www.verywell.com/eye-refraction-342182 

https://www.usingenglish.com/articles/changing-paradigm-for-medical-english-language-teaching.html
https://www.usingenglish.com/articles/changing-paradigm-for-medical-english-language-teaching.html
http://www.britannica.com/
http://www.theeyedocs.us/testing-equipment.html
http://www.ophthalmologyweb.com/Optometry/
https://www.verywell.com/eye-refraction-342182

