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Specializarea: Traducere și Interpretare Specializată 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 

disciplinei 

MIGRAȚIA – 
TRADUCERE ȘI 
INTERPRETARE 

Codul 

disciplinei 
3.DC.FC.05 

Anul de studiu II Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opțională, FC – facultativă) 

FC Număr de credite 2 

Total ore 

din Planul 
de 

învățământ 

14 Total ore studiu individual 42 
Total ore pe 

semestru 
56 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – discipline fundamentale; DD – discipline în domeniu; DS – 

discipline de specialitate; DC – discipline complementare 
DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 
 Numărul total de ore 

pe săptămână din 
Planul de învățământ Domeniul de studii  FILOLOGIE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 
MASTERAT 

 
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 
SPECIALIZATĂ 

 
1 1 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

 
 
 
 
 

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 

Beneficiile introducerii traducerii și interpretării în 
planurile de învățământ ale programelor universitare. 
Rolul educației în traducerea și interpretarea pentru 
comunitate. De pe băncile școlii pe piața de muncă. 

 

2 

Aspecte de incluziune socială și împărtățirea etosului 
comunității. Rolul comunicării și al serviciilor de 
traducere și interpretare pentru integrare în viața 
comunității. 

 

2 

Traducere și interpretare în cadrul comunității și de 
către comunitate. Angajarea comunității în aspectele 
vieții imigranților. 

 
2 

Migrația în contextul României ca țară sursă și țintă. 
Noi realități sociale, comunicaționale, profesionale. 

 2 

Traducerea pentru comunitate. Aspecte specifice 
profesionale, sociale, administrative. 

 2 

Interpretarea pentru comunitate. Aspecte specifice 
profesionale, sociale, administrative. 

 2 

Asigurarea calității în traducerea și interpretarea 
pentru servicii publice 

 2 

TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de 
lucrări 
(seminar, 
laborator, 
lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

    

TOTAL ORE  

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

Translating for the Community: https://www.scribd.com/book/363385839/Translating-

for-the-Community 

Managing Translation Services, Geoffrey Samuelsson-Brown: 

https://www.scribd.com/book/263362300/Managing-Translation-Services 

Courtroom Intrepreting, Marianne Mason: 

https://www.scribd.com/book/363385839/Translating-for-the-Community
https://www.scribd.com/book/363385839/Translating-for-the-Community
https://www.scribd.com/book/263362300/Managing-Translation-Services


 
https://www.scribd.com/read/80754031/Courtroom-Interpreting 

 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susținerea lucrărilor practice de laborator  

Susținerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 25% 
Alte activități (de precizat care)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală  

 

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

Studiul notițelor de curs 10  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărți etc. 

10  Participarea la consultații  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

10  Documentarea în teren  

Activitățile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

6 

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

6 

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

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  42 

 
Semnături: 

Data 
completării: 

Titularul de curs 

Titularul de seminar / laborator 
/ lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

02.10.2019 Lector univ. dr. Oana-Florina 
AVORNICESEI 

 

................................ 
............................... 

 

Director de Departament 



 
(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf.univ.dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

 

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

- colocviu; V – verificare. 


