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

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Denumirea 
disciplinei 

TRADUCERE 
SPECIALIZATĂ TEHNICĂ  
C II - FRANCEZĂ 

Codul disciplinei 4.OB02.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

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

OB Număr de credite 
2 

Total ore din 
Planul de 

învăţământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF– disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD – 

disciplină în domeniu, DC – disciplină complementară, PR – ore de practică. 

 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Asist. univ. drd. Mălina GURGU 

 

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 şi interpretare  
28  28   

 
Precondiții de curriculum TST C I - franceză 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 
- să diferenţieze corect trăsăturile fiecărui tip de text tehnico-ştiinţific; 
- să realizeze traduceri de texte tehnico-ştiințifice  din diverse 
domenii; 
- să delimiteze domeniului traducerii specializate tehnice de celelalte 
forme de traducere specializată studiate (economică, juridică sau 
literară). 

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 

alocate 

laborator 
Recapitularea cunoștințelor dobândite la cursul și 
seminarul de TST din semestrul I 

Interactive, 
bazate pe 
înţelegere 
scrisă, 
exprimare 
scrisă şi 
exprimare 
orală 

2  

laborator 

Identificarea structurilor gramaticale, lexicale şi 
stilistice specifice textelor din diferite domenii: 
arhitectură, design interior, chimie, farmacologie, 
metalurgie, etc. Falșii prieteni (nivel gramatical, 
lexico-terminologic, sintactico-stilistic). Traducerea 
unor fragmente din aceste texte 

4 

laborator 

Traducerea unor texte tehnice din domeniul ingineriei 
civile (construcţii civile, geodezie, construcţii 
hidrotehnice, instalaţii, etc.) Falșii prieteni (nivel 
gramatical, lexico-terminologic, sintactico-stilistic). 

4 

laborator 
Retroversiunea unor texte tehnice din domeniul 
construcții. Falșii prieteni (nivel gramatical, lexico-
terminologic, sintactico-stilistic). 

4  

laborator 

Traducerea unor texte medicale, cu accent pe 
strategiile de traducere a prescripțiilor, scrisorilor și 
prospectelor medicale. Falșii prieteni (nivel 
gramatical, lexico-terminologic, sintactico-stilistic). 

4  

laborator 
Retroversiunea unor texte din domeniul medical. Falșii 
prieteni (nivel gramatical, lexico-terminologic, 
sintactico-stilistic). 

6 

laborator 

Corectarea unor erori apărute în texte tehnico-
științifice, atât în limba-țintă, cât și în limba-sursă. 
Falșii prieteni (nivel gramatical, lexico-terminologic, 
sintactico-stilistic). 

2 

laborator Evaluarea studenților  2 

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  
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. 
Gurgu, Mălina (2015). TST franceză – Reader (CD-ROM). 

  
 

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  



Testarea continuă pe parcursul semestrului 30% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 20% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Colocviu, pe bază de aplicații practice din materia 
de seminar: traducere, retroversiune, corectarea erorilor de traducere dintr-un text dat; explicarea 
alegerilor de traducere făcute 

 

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

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală 2 
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 

3 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin reţeaua internet 3 
Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 
Semnături: 

Data completării:  
Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

10.10.2022  Asist. univ. drd Mălina GURGU 

 

 
 

Director de Departament 

 

Conf. univ. dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  


