
 
Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ TEHNICĂ 

C I –  
LIMBA FRANCEZĂ 

Codul 
disciplinei 

3.OB02.DS 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 
Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 
opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
4 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

42 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

56 

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 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector univ. dr. Bianca Geman 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE  

 
Numărul total de ore pe 
săptămână 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  
3 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel B1 CECRL; cunoașterea particularităților lingvistice ale 
domeniului tehnico-științific, însușită la cursul de Terminologie 
din anul I, semestrul 2 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 
• să identifice și să analizeze dificultăţile de diferite tipuri ale 

textului sursă: terminologice, lexicale, morfo-sintactice, 
stilistice, culturale; 

• să efectueze o documentare folosind sursele cele mai 
adecvate (dicționare, texte paralele, site-uri de specialitate, 
glosare, interacțiune cu specialiști în domeniu) pentru a 
rezolva dificultăţile terminologice, lexicale etc. ale textului 
sursă; 

• să aleagă corect metodele de traducere tehnico-științifică 
adecvate textului țintă; 



• să producă o traducere care să ţină seama atât de 
specificul limbii sursă, cât şi de cel limbii țintă, precum şi 
de publicul vizat; 

• să efectueze revizia unei traduceri și să analizeze în mod 
critic traduceri diferite ale aceluiași text sursă în vederea 
livrării unui produs final de calitate. 

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 

1. Limbajul textelor stiințifice şi tehnice;  tipuri de 
texte de specialitate (cu particularizare la limba 
franceză și la spațiul francofon) 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

3 

2. Trăsăturile textelor tehnico-științifice în limba 
franceză (particularități gramaticale, lexicale și 
stilistice). Falșii prieteni la nivel gramatical, lexico-
terminologic și stilistic 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

3 

3. Scriere tehnică – traduceri tehnice. Strategii de 
traducere. 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

2 

4. Abilitățile traducătorilor tehnici: lingvistice, culturale, de 
cercetare, tehnice. 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

2 

5. Translabilitatea textelor tehnico-științifice. 
Simplificarea stilului tehnico-științific. 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

2 

6. Erori de traducere a unor texte tehnice și medicale. 
Consecințe și implicații juridice.  

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

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 

Laborator  

Analizarea diferitelor tipuri de texte tehnico-
științifice (e.g. manual tehnic, ghid de utilizare, 
articol științific etc.) şi identificarea 
asemănărilor şi deosebirilor dintre ele 

Interactive, 
cu suport 
digital, 
bazate pe 
înţelegere 
scrisă, 
exprimare 
scrisă şi 

6 

Laborator 
Studierea trăsăturilor limbajelor de specialitate 
pe texte din diferite domenii. Traducerea unor 
fragmente din aceste texte.  

6 

Laborator 
Identificarea structurilor gramaticale, lexicale şi 
stilistice specifice textelor conţinând instrucţiuni. 

5 



Traducerea unor fragmente de manuale tehnice 
și ghiduri de utilizare 

exprimare 
orală 

Laborator 
Traducerea unor texte din domeniul medical, cu 
analizarea trăsăturilor gramaticale, lexicale şi 
stilistice specifice acestui domeniu. 

5 

Laborator 
Aplicarea pe texte a strategiilor de simplificare a 
stilului tehnico-științific în traducere. 

2  

Laborator 
Identificarea unor structuri intraductibile în texte 
tehnico-ştiinţifice şi propunerea unor soluţii de 
echivalenţă 

4 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată (Cel puțin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină): 
 
Bédard, Claude (1996). La traduction technique. Principes et pratique. Montréal: Linguatech. 
Durieux, Christine (1988). Fondement didactique de la traduction technique. Paris: Didier 
Erudition 
Geman, Bianca Ileana Nedeea (2018). Dicţionar de arhitectură şi materiale de construcţii 
român-francez, Bucureşti: Editura Conspress. 
Geman, Bianca Ileana Nedeea (2019). Les difficultés inhérentes de la traduction technique, in 
Iulian Boldea, The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural 
Dialogue and National Identity, Editura Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş. 
Gurgu, Mălina (2015). TST franceză – Reader (CD-ROM). 
Lavault-Olleon, Elisabeth (ed.) (2007). Traduction spécialisée: pratiques, théories 
formations. Bern : Peter Lang. 
Scarpa, Federica. (2010). La traduction spécialisée. Ottawa : Les Presses de l’Université 
d’Ottawa. 

 
 
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 50% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Evaluarea continuă pe parcursul semestrului 40% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații: Mapa cu exercitii 10% 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Evaluarea studenţilor se va face pe baza 
unui examen scris, care constă în efectuarea unei traduceri, cu justificarea anumitor alegeri 
de traducere de ordin gramatical, lexical etc.  
Notă:  
Scurtă descriere a procedurii de examinare finală on-line: 
Punctul (b), Art. (25) EVALUARE ŞI NOTARE din Regulamentul privind desfășurarea 
activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru 
ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București, Revizuit de 
Senatul U.T.C.B. în data de 21 septembrie 2021; (b) examinarea scrisă on-line, prin 
comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri. 

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

Studiul notiţelor de curs 3  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

  Participarea la consultaţii  



Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi: Mapa cu exercitii  3 
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 
 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

10.10.2022 
Lect.univ.dr. Geman Bianca 

 

Asist. univ. drd Gurgu Mălina  

 
 
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Ghențulescu Raluca 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  


