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Subiect nr. 3
Sarcina de lucru Realizaţi o prelegere pe tema
Describing problem, process and solution
Public ţintă, nivel: Prelegerea este destinata unui grup tinta format din studenti masteranzi ai
Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, cu nivel de competenţă lingvistică mixt.
Durata: 30 minute + 15 minute întrebări
Utilizati abordarea si mijloacele didactice cele mai adecvate demersului dvs.
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Proba orală are loc în data de 5 februarie, 2019, cu începere de la ora 10, în sala 10,
Facultatea de Business, str. Horea nr. 7.
Candidaţii intră în ordine alfabetică.
Preşedinte Comisie de Concurs,

Cluj-Napoca, 3 februarie 2019
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Proba orală – prezentarea unui curs
BAREM

Prezentarea obiectivelor didactice – 1 punct
Organizarea şi pregătirea cursului, respectiv a planului prelegerii – 2 puncte
Adecvarea şi relevanţa materialelor didactice – 2 puncte
Coerenţa şi claritatea exprimării/explicaţiilor – 2 puncte
Stimularea interesului şi a participării studenţilor – 1 punct
Fluenţa exprimării – 1 punct
Se acordă un punct din oficiu.

