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FIŞA DISCIPLINEI  

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

TRADUCERE 

SPECIALIZATĂ 
TEHNICĂ C I – 

LIMBA GERMANĂ 

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 
56 

Total ore studiu 

individual 
44 Total ore pe semestru 100 

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* 
Prof. univ. dr. Sorin Gadeanu 

 

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  
 

Să poată identifica particularităţile lexicale şi morfo-sintactice ale 

textelor germane din domeniul ştiinţifico-tehnic. 
Să poată alege varianta optimă de traducere în cazul textelor 

ştiinţifico-tehnice, aplicând cunoştinţele teoretice dobândite. 
Să poată utiliza corect glosarele terminologice şi dicţionarele de 

specialitate. 
 

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. Limbaj general / limbaj ştiinţifico-tehnic. Caracteristici Metode clasice, 2 



generale interactive, cu 

suport digital 

2. Caracteristici lexicale ale textelor de specialitate şi tehnici de 

traducere aplicate 

Metode clasice, 

interactive, cu 

suport digital 

2 

3. Caracteristici morfologice ale textelor de specialitate și tehnici 

de traducere aplicate 

Metode clasice, 

interactive, cu 

suport digital 

4 

4. Caracteristici sintactice ale textelor de specialitate și tehnici 

de traducere aplicate 

Metode clasice, 

interactive, cu 

suport digital 

4 

5. Dicţionare, lexicoane, soft-uri pentru uzul traducătorului în 

domeniul tehnic 
Metode 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 1. Traduceri specializate – Exprimarea legităţii  

 

Metode 

clasice, 

interactive, 

cu suport 

digital 

4 

Laborator 
2. Traduceri specializate – Instrucţiuni de utilizare 

(aparate electrocasnice) 

6 

Laborator 
3. Traduceri specializate – Caracteristici tehnice 

(industria automobilistică) 

6 

Laborator 
4. Traduceri specializate – Elemente componente 

(domeniul aeronautic) 

4 

Laborator 
5. Traduceri specializate – Principii de funcționare 

(domeniul informatic) 

4 

Laborator 6. Traduceri specializate – Tehnici de asamblare 4 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată (Cel puțin un titlu bibliografic să fie al titularului de disciplină): 

 

1. Buhlmann,  R./Fearns,  A. :  Handbuch des Fachsprachenunterrichts:  Unter besonderer 

Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. Narr Vlg., Tübingen, 2000 

2. Horn-Helf, Brigitte – Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis, Francke Vlg., Stuttgart, 

1999 

3. Grossek, Maria-Diana – Bausteine der Fachsprachen, Ed. Politehnica, Timişoara, 2010 

4. Roelcke, Thorsten – Fachsprachen, Erich Schmidt Vlg., Berlin, 2005 

5. Stolze, Radegundis – Die Fachübersetzung, Gunter Narr Vlg., Tübingen, 1999 

6. Radu, Maria Cătălina. Traducere specializată tehnică – limba germană. Culegere de texte. 

Traducere și retroversiune. 
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator 20% 

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 15% 



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: La evaluarea finală se vor testa cunoştințele 

acumulate de-a lungul ciclului de studii, atât cele teoretice, cât şi cele practice, prin exerciții de traducere şi 

de retroversiune, dar şi prin întrebări teoretice din materia studiată. 
 

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

Studiul notiţelor de curs 12  Pregătirea pentru examinarea finală 4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
12  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
12  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 ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale 2  ……………………………...…….  
TOTAL ore studiu individual pe semestru  44 

 

 
 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

29.09.2022 Prof. univ. dr.  

Sorin Gadeanu  

 

Prof. univ. dr.  

Sorin Gadeanu 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. 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. 


