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FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 

disciplinei 
PRACTICĂ 

Codul 

disciplinei 
2.DS.OB.09 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, FC – facultativă) 
OB Număr de credite 4 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

 

84 Total ore studiu individual 

 

- 
Total ore pe 

semestru 

 

84 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 

disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu 

de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

PR 

Titularul(a) 

disciplinei 
Lect. univ.dr. Oana-Florina AVORNICESEI 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 

 Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  FILOLOGIE 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 
Doctorat) 

MASTER 

 

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 

SPECIALIZATĂ 

 
6 - - - 6 

 

Precondiții de curriculum Sǎ aibǎ cunoştinţe de limba englezǎ de nivel B2. 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

Disciplina Practică propune studenţilor urmǎtoarele: 

- Sǎ se familiarizeze cu munca de traducător şi interpret; 
- Sǎ aplice cunoştinţele teoretice dobândite pe parcursul anului 

universitar; 

- Sǎ-şi dezvolte spiritul de lucru în echipă şi simţul 

responsabilităţii faţă de produsul traducerii. 

- Să-şi cultive şi dezvolte capacitatea de conştientizare 

culturală. 

 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 

bibliografia) 

 



Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 
interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, lucrari 

practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Lucrări practice 
Familiarizarea cu protocoalele de lucru specifice 

instituţiilor unde se derulează practica 

 

10 

Lucrări practice 
Consultarea unor materiale de specialitate în vederea 

înţelegerii termenilor          

24 

Lucrări practice 
Consultarea cu ceilalţi membri ai echipei de lucru, în 

vederea corelării definiţiilor din limba-ţintă        

10 

Lucrări practice 

Întocmirea glosarelor de lucru şi a jurnalelor de 

specialitate în vederea aprofundării problemelor 

terminologice de specialitate        

40 

   

TOTAL ORE 84 

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina) 

 

Limba engleză: 

 

1. Dicţionar tehnic englez-român (coord. Romaniţa-Christina Dobre), Editura Tehnică, 

Bucureşti, 2001 

2. Dicţionar tehnic român-englez (coord. Romaniţa-Christina Dobre), Editura Tehnică, 

Bucureşti, 2001 

3. Marina-Cristiana Rotaru, «Challenging Britishness : Translating British Ceremonial Titles 

into Romanian », pp. 24-42, in Found in Translation – Translations Are the Children of 
Their Times, Bucureşti : Editura Conspress, 2018.  

4. Irina-Ana Drobot, Using Dictionaries in English Language Teaching, in Metamorfoze 

continue, volum colectiv nr. 15, 2014, Argonaut Publishing House, Cluj. 
5. Irina-Ana Drobot, Means of Expressivity in the Technical Text, Studii de Stiinta si Cultura, 

Volumul X, Nr. 1, martie 2014, pp. 87-92, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad, 

ISSN (print) 1841-1401, ISSN (online) 2067-5135 

 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.lexilogos.com/english/french_dictionary..htm 

http://www.dictionar.us/roman-francez/ 

http://hallo.ro/ 

http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.granddictionnaire.com 
http://dexonline.ro/ 

http://dict.leo.org/?lang=en 

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.lexilogos.com/english/french_dictionary.htm
http://www.dictionar.us/roman-francez/
http://hallo.ro/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.granddictionnaire.com/
http://dexonline.ro/
http://dict.leo.org/?lang=en


http://dictionar-online.net 

  

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală  

Susţinerea lucrărilor practice/calitatea caietului de practică 20% 

Susţinerea finală a proiectelor/cunoștințele practice dobândite 20% 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi:  evaluarea din partea partenerului de practică 60% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: susținere orală. Studenții sunt evaluați în baza 

aprecierii tutorelui de practică și a caietului de practică profesională. 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală  

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet  

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru   

 

Semnături: 

Data completării: 

 

02.10.2019 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Lector univ. dr. Oana-Florina 

AVORNICESEI 

 

 

 

   

 
 

Director de Departament 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela 

GHENŢULESCU 

          

http://dictionar-online.net/


Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - 

colocviu; V – verificare. 


