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Departamentul Limbi Străine și Comunicare 
Program de studii universitare masterale 

Specializarea: Traducere și Interpretare Specializată 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 

disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ 

TEHNICO-
ȘTIINȚIFICĂ C 

LIMBA GERMANĂ 

Codul 

disciplinei 
1.DS.OP.02 

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

E 

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

OP Număr de credite 6 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

 

56 Total ore studiu individual 

 

56 Total ore pe 
semestru 

 

112 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară. 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect. univ. dr. Maria Cătălina RADU (curs) 
Lect. univ. dr. Alexandru POPA (seminar) 

 

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) 

MASTERAT 

 

Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 
SPECIALIZATĂ 

 
4 1 3 - - 

 

Precondiții de curriculum 

• abilitatea de a comunica în scris şi verbal în limba germană, 

de a înţelege şi a-i face pe alţii să înţeleagă diferite mesaje în 
situaţii variate;  

• abilitatea de a citi şi înţelege texte texte specializate scrise de 
specialişti într-o gamă variată de subiecte;  

• abilitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, harţi, 

notiţe) pentru a înţelege sau produce texte scrise sau mesaje 



verbale (conversaţii, instrucţiuni, interviuri, discursuri) pe 

parcursul realizării unor traduceri specializate. 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 
 
 

Competențe generale: 
• Să dezvolte şi să consolideze abilităţi în utilizarea softurilor 

şi a altor instrumente de lucru moderne folosite în 
realizarea de traduceri specializate tehnice; 

• Să se familiarizeze cu şi să aprofundeze limbajele specifice 

ale domeniilor ştiinţifice pentru realizarea comunicării în 
cadrul acquis-ului comunitar european; 

• Să-şi construiască o atitudine etică corectă faţă de 
potenţialii beneficiari ai serviciilor de traducere şi 
interpretare;  

• Să explice și să interpreteze concepte și noțiuni din teoria 

traducerii, relevante domeniului tehnico-științific. 
 

Competențe specifice: 
Scopul cursului și al seminariilor este de a familiariza studenţii 
cu specificul textelor tehnico-științifice pentru ca la finalul 
semestrului aceștia să aibă următoarele competențe 
profesionale: 

• Să înţeleagă specificul şi particularităţile  textelor 
specializate; 

• Să dezvolte o înţelegere a modului în care se gestionează 
resursele lingvistice şi terminologice în traducere; 

• Să-şi lărgească şi consolideze cunoştinţele generale de 

limbă în vederea atingerii unui nivel performant în materie 
de competenţă lingvistică de specialitate; 

Scopul cursului și al seminariilor este de a familiariza studenţii 
cu specificul textelor tehnico-științifice pentru ca la finalul 
semestrului aceștia să aibă următoarele competențe 
transversale: 
• Capacitatea de analiză, abstracţie şi sinteză coroborată cu 

capacitatea de a evalua transpunerea unui text specializat 
din română în germană şi invers.  

• Abilităţi şi deprinderi practice evaluatorii care să permită 
tinerilor absolvenţi de studii universitare de masterat 
integrarea corespunzătoare în muncă.  

• Capacitatea de sinteză şi de analiză interdisciplinară prin 

reflectarea asupra activităţii de traducere ca act de 
comunicare  specific, în care funcţia de enunţiator este 
asumată pe rând de autor şi de traducător, în timp ce 
destinatarul iniţial este înlocuit de altul marcat de un 
context socio-cultural diferit. 

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 

Nr. de 
ore 

alocate 



suport digital ș.a.)  

1. Limbajul textelor stiințifice şi tehnice; tipuri de 

texte de specialitate. 
dialog 
exploratoriu, 

îndrumare 

directă,   lucru în 
grup, 

lucru cu 
dicționarul. 

2 

2. Trăsăturile textelor tehnico-științifice. 2 

3. Caracteristici lexicale, morfologice, sintactice ale 

textelor de specialitate şi tehnici de traducere 

aplicate. 

4 

4. Translabilitatea textelor tehnico-științifice. Simplificarea 

stilului tehnico-științific. 
4 

5. Dicţionare, lexicoane, soft-uri pentru uzul 

traducătorului în domeniul tehnic. 
2 

TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 
lucrări 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 
lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 
Traduceri specializate – Fișa tehnică a 
produsului (domeniul metalurgie și domeniul 
construcții)  

dialog 
exploratoriu, 

îndrumare 

directă,   
lucru în 
grup, 

lucru cu 
dicționarul. 

8 

Seminar 
Traduceri specializate – Tehnici de prelucrare și 
utilizare materiale 

8 

Seminar Traduceri specializate – Protecția Mediului 8 

Seminar Traduceri specializate – Geodezie și Cadastru 8 

Seminar Recapitulare 10 

TOTAL ORE 42 

Bibliografie generală: 

Buhlmann, R./Fearns, A. (2000): Handbuch des Fachsprachen-unterrichts: Unter 
besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. Narr, 

Tübingen. 
DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch, 2007, Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag. 
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and 
Communication Science (HSK) 
Founded by Ungeheuer, Gerold / Wiegand, Herbert Ernst  
Ed. By Weigand, Herbert Ernst  
De Gruyter Mouton 

• Vol. 26/3: Übersetzung - Translation - Traduction. 3. Teilband (2011) Ed. by Kittel, 
Harald 

• Vol. 26/2: Übersetzung - Translation - Traduction. 2. Teilband (2008) Ed. by Kittel, 
Harald / Frank, Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermans, Theo / Koller, Werner / Lambert, 
José / Paul, Fritz 

• Vol. 26/1: Übersetzung - Translation - Traduction. 1. Teilband (2004) Ed. by Kittel, 

https://www.degruyter.com/view/product/174758
https://www.degruyter.com/view/product/174758
https://www.degruyter.com/view/product/17810
https://www.degruyter.com/view/product/17810
https://www.degruyter.com/view/product/17810
https://www.degruyter.com/view/product/36409


Harald / Frank, Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermans, Theo / Koller, Werner / Lambert, 

José / Paul, Fritz  
Hoffmann, Lothar / Kalverkämper, Hartwig / Wiegand, Ernst (Hg.) (1995) : Fachsprachen. 
Languages for special purposes. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung 
und Terminologiewissenschaft. Berlin / New York: de Gruyter.  
Hoffmann-Becking, Michael/ Schippel, Helmut (HG.) (1995, 6. A.): Beck'sches 
Formularbuch zum Bürgerlichen, Handels- und Wirtschaftsrecht. Beck,  München. 
Bindmann, Werner (1999): Langenscheidts Fachwörterbuch Mikroelektronik. En-De. 
Langenscheidt, München.  

Roelcke, Thorsten (1999): Fachsprachen. Erich Schmidt. Berlin. 

 

Bibliografie recomandată (Cel puțin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină): 
Rechenberg, Peter (2006): Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker Hanser 
Verlag, München / Wien.  
Göpferich, Susanne (2000): "Der Technische Redakteur als Global Player." Dokumentation 
erstellen - übersetzen - managen Online. 11.5 (2000). 
http://www.doku.net/artikel/dertechnis.htm 
Snell/Hornby, M.; Hönig, H / Kußmaul, P. (1998): Handbuch Translation. Stauffenburg, 
Tübingen. 
Stolze, Radegundis (1999): Die Fachübersetzung. Ein Einführung. Narr, Tübingen.  

Sorin Gădeanu (2006): Auf der Überholspur: Zwei “konkurrierende” 
Standardübersetzungen, in: Zwischen Sprachen unterwegs (ed.: Martin A. Hainz, Edith 

Kiraly, Wendelin Schmidt-Dengler), Praesens Verlag, Wien, 2006, p. 181-209.  

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la examinarea finală  25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor 50% 
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 5% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Nota finală va consta din media între 
nota obţinută la examen (25 %) şi nota obţinută la colocviu (75 %). La ambele probe, 
studentul trebuie să obţină minimum nota 5 pentru a promova examenul.  
Atât la curs, cât şi la seminar, studenţii vor efectua traduceri din diverse domenii tehnico-
ştiinţifice. Atât traducerile efectuate în timpul orelor de curs şi seminar, cât şi temele au 
caracter obligatoriu şi vor fi notate de cadrul didactic. Acestea pot reprezenta până la 50 
% din nota finală dată de fiecare cadru didactic. 
Toate traducerile, atât pe parcursul semestrului, cât și în timpul examenului, se vor efectua 

în software-ul de traducere Memsource (sau un alt software cu licență, dacă este în 
proprietatea studentului), necesitând utilizarea unui PC sau tabletă.  

 

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

Studiul notiţelor de curs 4  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

https://www.degruyter.com/view/product/36409
https://www.degruyter.com/view/product/36409
http://www.doku.net/artikel/dertechnis.htm


Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
6  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

4  Documentarea în teren  

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

20  
Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

16  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  56 

 
Semnături: 

Data 

completării: 

13.10.2019 

Titularul de curs 

 

Lect. Univ. dr.  

Maria Cătălina Radu 

Titularul de seminar / 

laborator / lucrări 

practice / proiect 

Lect. univ. dr. 

Alexandru Popa 

 

 

 

 

   

Director de Departament 

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. 

 


