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 SPECIALIZAREA TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
 

PROTOCOL PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE 
LICENȚĂ LA SPECIALIZAREA TRADUCERE ȘI 

INTERPRETARE 
  
1. Scopul lucrării de licență 
 
Lucrarea de licență îi oferă studentului ocazia să demonstreze că în timpul 
studiului de trei ani a dobândit o bază de cunoștințe și deprinderi aplicative. 
Mai precis, prin lucrarea scrisă, studentul demonstrează că are capacitatea: 

 de a strânge informații pe marginea unei teme alese de el de comun 
acord cu coordonatorul; 

 de a sistematiza informații și de a relata despre ele în mod 
profesionist, în scris și oral; 

 de a-și forma, dincolo de simpla reproducere, o opinie proprie în 
legătură cu aceste informații și de a argumenta o poziție proprie; 

 de a efectua, pe această bază, observații proprii asupra subiectului 
tratat; 

 de a aborda o temă practică relevantă; 
 de a se exprima fluent, clar și corect în limba în care alege să își scrie 

lucrarea. 
 

2. Alegerea subiectului 

Subiectul se poate încadra într-una din următoarele categorii:  
 traducere; 
 glosar; 
 interpretare (consecutivă sau simultană). 

 
2.1. Traducere. Lucrarea propriu-zisă va conține 70.000-80.000 de caractere 
cu spații, iar partea textul sursă/secvența video va avea 40.000-50.000 de 
caractere cu spații/15-25 de minute. Lucrarea se va concentra pe analiza 
traducerii, semnalând în principal dificultățile de traducere întâlnite (lexicale, 
sintactice, morfologice etc.) și pe soluțiile propuse. Ea trebuie să demonstreze, 
atât la nivel practic, cât și teoretic, cunoașterea principiilor și strategiilor de 
traducere studiate. Anexa va include textul în limba sursă și traducerea 
realizată. În cazul traducerii audio-vizuale, anexa va include un CD cu filmul în 



Protocol pentru lucrarea de licenţă 

© FILS – UTCB   Pagina 2 din 7 

limba sursă subtitrat în limba țintă, și, separat, traducerea audiovizuală, 
redactată în Word, la două rânduri. 
 
2.2. Glosar. Lucrarea propriu-zisă va conține 70.000-80.000 de caractere cu 
spații, iar glosarul va conține 40-50 de termeni. Lucrarea se va concentra pe 
analiza a 20-25 dintre termenii tratați în glosar. Ea trebuie să demonstreze, atât 
practic cât și teoretic, cunoașterea noțiunilor, conceptelor strategiilor specifice 
domeniului terminologiei. Anexa va cuprinde glosarul propriu-zis realizat de 
către candidat. 
 
2.3. Interpretare (consecutivă/simultană). Lucrarea propriu-zisă va conține 
70.000-80.000 de caractere cu spații, iar anexa va conține 2-3 discursuri de 4-5 
minute redate de câte 3 persoane. Lucrarea se va concentra pe analiza 
modului în care au fost redate discursurile, erori, dificultăți și, la consecutivă, 
luare de notițe. Ea trebuie să demonstreze stăpânirea regulilor și principiilor în 
domeniu. Anexa va cuprinde transcrierea în Word a discursurilor, notițele luate 
în timpul interpretării, precum și fișierele audio cu discursurile în limba sursă și 
redarea în limba țintă. 
 
 

 
 
 
 
3. Colaborarea dintre student şi coordonator 
3.1 Este responsabilitatea studentului să abordeze profesorul cu care ar dori 
să colaboreze și care să-i coordoneze lucrarea. Întrucât profesorii au un număr 
limitat de locuri, este important ca studenții să-și găsească un coordonator cât 
mai devreme. 
 
3.2 Coordonatorul poate oferi studentului o listă cu teme generale, iar 
studentul poate sugera un subiect anume din temele oferite de coordonator 
sau o altă temă din sfera de abordare a coordonatorului. Alegerea finală a 
temei lucrării se va face de comun acord. 
 
3.3 Studentul trebuie să propună o schiță de proiect înainte de a începe 
cercetarea subiectului. În funcție de nivelul acestei prime schițe, coordonatorul 
discută cu studentul posibilele direcții tematice, bibliografice, de abordare a 
subiectului. Stabilirea planului final se va face de comun acord.  
 
3.4 Coordonatorul stabilește în scris de comun acord cu studentul termenele 
limită până când acesta trebuie să prezinte: 

a) planul final al lucrării; 
b) fiecare capitol; 

Notă: indiferent de tema abordată, lucrarea trebuie să includă o parte 
practică (traducere, glosar, interpretare). Indiferent de tema aleasă, una 
dintre de limbile de lucru trebuie să fie în mod obligatoriu limba română. 
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c) întreaga lucrare; 
d) frecvența întâlnirilor - recomandabil o dată pe lună. 

 
3.5 Corectarea lucrării. Coordonatorul se va ocupa atât de conținutul lucrării 
(structura lucrării, corectitudinea informațiilor, logica ideilor, documentare, etc), 
cât și de formă (exprimarea în limba străină aleasă de către student, 
tehnoredactare etc.). Concret, rolul coordonatorului este: 

- de a-l ajuta pe student să-și îmbunătățească exprimarea în limba de lucru 
aleasă şi de a-i semnala greșelile de limbă majore; 

- de a-i oferi indicații studentului privind corectitudinea soluțiilor de 
traducere (glosar etc.) alese, pertinența analizei, structura lucrării, 
documentare, respectarea criteriilor de tehnoredactare (Anexa 1 - Norme 
de tehnoredactare pentru lucrarea de licență).   

 
3.6 Încetarea colaborării. În cazul în care studentul nu respectă termenele 
stabilite, comite plagiat sau/și ignoră în mod repetat sugestiile și observațiile 
coordonatorului, acesta are dreptul să înceteze colaborarea. În cazul în care 
timp de peste șase săptămâni studentul nu comunică în niciun fel cu 
coordonatorul, acesta poate hotărî încetarea colaborării. După încetarea 
colaborării, studentul are dreptul să-și caute un alt coordonator. Orice 
modificare de acest tip va fi semnalată mentorului anului III. 
În afara cazurilor de forță majoră, nu se va putea schimba coordonatorul cu 
mai puțin de 3 luni înainte de predarea lucrării către coordonator. 
În cazul în care profesorul coordonator/Comisia de Integritate detectează un 
plagiat, nu se va putea schimba coordonatorul. Studentul va reface lucrarea, 
sub îndrumarea aceluiași coordonator. 
 
 
4. Formatul lucrării: 
Lucrarea trebuie să cuprindă următoarele părți: 

1. Coperta 
2. Pagina de titlu 
3. Cuprins 
4. Conținut 
5. Bibliografie 
6. Anexă (doar prima pagina numerotată) 
 

4.1. Pentru copertă și pagina de titlu, se va urma modelul din Anexa 2 (Lucrare 
Licență UTCB_Model copertă și pagina de titlu) 
 
4.2 Cuprinsul va conține numele capitolelor și subcapitolelor, respectiv 
bibliografia, cu indicarea paginației corespunzătoare din text. Acesta va fi 
generat în mod automat în Word. 
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4.3 Conținutul lucrării 
Lucrarea trebuie să aibă o organizare logică pe capitole, cu Introducere, 
Capitole și Concluzii. 
 
4.3.1. Introducerea anunță: 

a. Tema abordată și justificarea alegerii ei  
b. Intenția a ceea ce se dorește a se demonstra sau analiza în lucrare 
c. Abordarea metodologică 
d. Rezumatul capitolelor și explicarea succesiunii logice a acestora 
 

4.3.2 Fiecare capitol va cuprinde:  
a. Anunțarea temei  
b. Analiza problematicii  
c. Concluziile acestei analize 

 
4.3.3 Concluziile vor specifica felul în care fiecare capitol și 
demonstrația/argumentația în ansamblul ei au acoperit intenția a ceea ce s-a 
dorit a se demonstra/analiza în introducere. 
 
4.4 Bibliografia va enumera în ordine alfabetică (fără numerotare) toate sursele 
menționate în textul lucrării, respectând regulile sistemului de citare indicat 
(stilul American Psychological Association (APA); vezi Anexa 1 Norme de 
tehnoredactare pentru lucrarea de licență).   
 
4.5 Lucrarea trebuie să fie legată cu copertă de carton sau îndosariată cu 
spirală,  cu coperta din folie transparentă. 
 
 
5. Evitarea plagiatului 
Orice citare directă sau parafrazare din surse publicate (cărți, articole, siteuri 
etc.) sau nepublicate (cursuri, conferințe etc.) trebuie semnalată printr-un 
sistem clar și explicit de trimiteri și referințe bibliografice. Prezența într-o 
lucrare a citatelor sau informațiilor/ideilor parafrazate ale căror surse nu sunt 
indicate constituie plagiat. Studentul trebuie să se asigure că toate sursele pe 
care le-a folosit în lucrarea de licență sunt indicate în mod corespunzător. 
Plagiatul descoperit fie de Comisia de Integritate Academică, fie la susținere 
duce automat la respingerea lucrării. În cazul în care profesorul 
coordonator/Comisia de Integritate detectează un plagiat, nu se va putea 
schimba coordonatorul. Studentul va reface lucrarea, sub îndrumarea aceluiași 
coordonator. 
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6. Depunerea lucrării  
6.1 Studentul este obligat să predea coordonatorului un exemplar final al 
întregii lucrări de licență în formă printată cu cel puțin 14 zile înainte de 
susținere. (Totodată, la termenul respectiv lucrarea va fi trimisă prin email și 
Comisiei de Integritate Academică în formă electronică sub formă de fișier 
atașat, nu în corpul mesajului). 
 
6.2 În cazul în care studentul nu respectă acest termen, lucrarea nu poate fi 
susținută în fața comisiei. 
 
6.3 Pentru asigurarea obiectivității și coerenței/uniformității în evaluare, unele 
lucrări de licență, la cererea coordonatorului, pot fi citite și de un alt coleg de 
catedră specializat pe subiectul lucrării. În vederea prevenirii și depistării 
plagiatului, unele lucrări de licență, la cererea coordonatorului, vor fi citite și de 
către Comisia de Integritate Academică. 
 
6.4. În ziua depunerii lucrării, coordonatorul se va prezenta împreună cu 
candidatul. Candidatul va depune lucrarea (1 exemplar), iar coordonatorul va 
depune referatul (Anexa 3) 
 
 
7. Susținerea lucrării 
7.1 Susținerea lucrării de licență se face în fața unei comisii, în limba în care a 
fost scrisă lucrarea. Este o probă orală, în cadrul căreia candidatul face o 
prezentare a lucrării sale și răspunde la întrebările membrilor comisiei. 
Studentul poate intra în sală cu notițe, scheme, imagini, poate folosi laptopul și 
proiectorul pentru susținerea lucrării, dar esența susținerii constă în expunerea 
orală.  
 
Prezentarea, atât în ceea ce privește suportul vizual PowerPoint, cât susținerea 
orală, se va concentra asupra problemelor practice, mai degrabă decât a celor 
teoretice. O prezentare realizată în PowerPoint ar trebui să aibă în jur de 10-12 
slide-uri, organizate după cum urmează: 

- 1 slide pentru titlu, nume student, coordonator etc; 
- 1 slide pentru structura lucrării; 
- 1 slide pentru bibliografie; 
- 1 slide pentru formula de încheiere; 
- 1 slide, cel mult 2 pentru aspectele de ordin teoretic; 
- restul de slide-uri pentru problemele practice (dificultăți de 

traducere/interpretare, de analiză a termenilor etc, soluții găsite etc). 
 
7.2 Comisia de engleză va avea cel puțin 4 membri, inclusiv președintele, plus 
un secretar.  
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7.3 Cel puțin doi membri ai comisiei trebuie să fie prezenți în permanență în 
timpul susținerii, în afară de coordonatorul lucrării, în cazul în care acesta este 
și membru al comisiei.  
 
7.4 Prezența coordonatorului lucrării de licență este obligatorie. În cazul în care 
acesta nu poate fi prezent, el trebuie să desemneze un înlocuitor și să depună 
la comisie, în prealabil, referatul scris unde specifică nota cu care apreciază 
lucrarea. 
 
7.5 Comisia poate permite prezența altor cadre didactice la susținere, dar 
acestea nu au dreptul de a interveni cu întrebări sau observații. 
 
7.6 Programul susținerii lucrărilor de licență în fața comisiilor se afișează cu o 
zi înainte de susținere. Susținerea lucrărilor în fața comisiei nu trebuie să 
depășească cu mai mult de o oră programarea afișată. Dacă deliberările tind 
să se prelungească, acestea trebuie amânate până după prezentarea celorlalți 
studenți programați.  
 
7.7 Comisia evaluează prestația studentului și nu a coordonatorului. 
Coordonatorul are răspunderea etic-profesională și instituțională pentru 
profesionalismul cu care lucrează la coordonarea lucrărilor de licență. 
Răspunderea pentru conținutul și calitatea lucrării, precum și pentru 
respectarea normelor de redactare şi citare revine preponderent studentului.  
 
7.8 Comisia va acorda studentului 10-12 minute pentru susținere, dintre care 
primele 7 minute îi oferă studentului posibilitatea să-și facă expunerea 
neîntrerupt, după care membrii comisiei pot interveni cu întrebări menite să 
ajute comisia să aprecieze corect cunoștințele și competențele studentului în 
domeniul  ales. 
 
7.9 Scopul întregii activități a comisiei este să evalueze nivelul de cunoştinţe 
ale studentului. 
 
7.10 Deliberările comisiei și ale coordonatorului sunt confidențiale. Membrii 
comisiei nu vor face observații referitoare la calitatea lucrării și a prezentării 
orale în prezența studentului. Observațiile și sugestiile membrilor comisiei pot 
fi transmise eventual studentului de către coordonator după anunțarea notelor. 
 
7.11 Nota finală se obține din nota propusă de coordonator (50%) și nota 
acordată de membrii comisiei (50%), conform formulei: 
 

Nota finală = (NCoord + NCom) : 2 
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unde NCoord = nota coordonatorului, și NCom = media notelor fiecărui 
membru al comisiei. 
 
Coordonatorul va propune nota prin referat. Membrii comisiei vor nota în 
primul rând calitatea susținerii orale, dar pot ține cont și de impresia lăsată de  
lucrarea scrisă. 
 
7.12 In cazul în care coordonatorul este și membru în comisie, acesta va 
acorda da o notă numai în calitate de coordonator, dar nu poate participa și în 
calitate de membru al comisiei.   
 
7.13 Notele vor fi afișate după susținerea tuturor lucrărilor. 
 
7.14  În cazul în care comisia suspectează că o lucrare este plagiată, se vor 
face verificări pe loc. Descoperirea unui plagiat atrage după sine respingerea 
lucrării. 
 


