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FIŞA DISCIPLINEI 
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

PRACTICA 
PROFESIONALA 

Codul 
disciplinei 

4.OB09.DS 

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 
3 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

60 

Total ore studiu individual 

15 
Total ore pe 

semestru 

75 

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 

DO 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Prof. Dr. Sorin Gadeanu 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 

 
Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul 

de învăţământ 
Domeniul de 

studii 
LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
5,35 - - - 

5,3
5 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel A1 - Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi 
Străine 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 
- să aplice cunoștințele privind terminologia din domeniul 
tehnico-științific în practica de specialitate (medical, tehnico-
științific, economic, juridic etc.); 
- să identifice procesele de lucru din cadrul institutiilor in care 
isi desfasopara practica și să aplice soluții corecte; 
- să dobândească abilități în crearea și gestionarea unor baze 
de date terminologice și să gestioneze aceste baze în vederea 
asigurării unor traduceri de calitate; 
- să-şi desfășoare activitatea de terminologi și traducători 
specializați demonstrând profesionalism, o cunoaștere la zi a 
studiilor din domeniul terminologiei și al traductologiei și o 
perspectivă globală asupra profesiei lor; 



- să demonstreze o înaltă capacitate de comunicare și 
adaptare la o gamă largă de activități lingvistice, într-un mediu 
profesional multilingvistic, în domenii tehnice şi ştiinţifice. 

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) 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 

laborator, lucrari 
practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocat
e 

 
 

Seminar 

Seminar introductiv – dedicate cunoaşterii principiilor de 
baza in mediul de lucru traductologic 

clasice, 
interactive 

2 ore 

Activitate de practica intr-un birou de traducee, intr-o 
biblioteca sau intr-o institutie publica 54 

Cercetare relevant pentru traducere – practica este menita 
să prezinte studenţilor sursele pe care le pot folosi pentru 
căutarea termenilor din domeniul tehnic, cu aplicare 
practică. 

2 ore 

 
Prezentarea, discutarea şi evaluarea dosarelor de practica 
realizate 

2 ore 

TOTAL ORE 60 ore 

Bibliografie recomandată (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplină): 

1. Pitar Mariana, Manual de Terminologie, Ed Mirton, Timișoara 2009 

2. Snell/Hornby, M.; Hönig, H/Kußmaul, P. (1998):Handbuch Translation, Stauffenburg 
Verlag Tübingen 

3. ***Antologie de texte din domeniul terminologiei. – Culegere în format electronic 
întocmită de lect.drd. Evemarie Draganovici 

4. Wüster, Eugen (1991): Einführung in die allgemeine Terminologielehre und 
terminologische Lexikographie, Bonn: Romanischer Verlag  

5. Grosseck Maria Dana (2010): Bausteine der Fachsprachen, Editura Politehnică, Timișoara 
 
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală  
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
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 80% 
Alte activităţi (de precizat care): Practica profesionala 20% 
Alte activităţi (de precizat care): Prezentarea mapei de practica 
personalizate   

 



Modalitatea practică de evaluare finală  
 
. Nota semestrială reprezintă media dintre nota obţinută la practica şi nota obținută la activitatea de 
prezentare a mapei de practica. 
Evaluarea continuă/ curentă –semestrială; studenţii au fost informaţi la începutul anului universitar 
că vor primi o notă pentru activitatea de practica. Evaluare finală (cumulativă sau sumativă) – 
Studenții au dreptul de a se prezenta la colocviu dacă: au 75% prezență la practica; prezintă la 
sfârşitul semestrului dosarul cu notiţele personale de practica precum și mapa de practica 
personalizată. 

 
 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 
Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru colocviul final 3 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

4  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

4  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  15 ore 
 
Semnături: 

  

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

 (Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

Data completării: 

15.09.2022 

       
Prof. Dr. Sorin Gadeanu 

 
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. Dr. Raluca Ghentulescu  

 

 

Decan   

Șef lucr. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI 

 

 
 



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

examen; CO - colocviu; V – verificare. 
 


