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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

TEORIA ȘI PRACTICA 

TRADUCERII B I –  

LIMBA ENGLEZĂ 

Codul 

disciplinei 
3.OB04.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 

5 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

56 

Total ore studiu individual 

28 
Total ore pe 

semestru 

84 

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 
Asist. univ. dr. Liliana-Florentina RICINSCHI 

 

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  

4 2 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum Nivel minimum B2 CECRL 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La finalul semestrului, studenții trebuie: 

- să aibă capacitatea de a folosi limbajul specific cursului în scopul 

evaluării unui text specializat 

- să aibă capacitatea de a adapta traducerea la cerințele limbii țintă, atât 

din punct de vedere lingvistic cât și cultural 

- să înțeleagă importanța practică a găsirii echivalentului optim din 

limba sursă, pentru termeni sau expresii din limba sursă 

- să utilizeze independent și eficient instrumentele ajutătoare (de ex. 

dicționare în format clasic sau online) 

- să înțeleagă rolul traducatorului ca mediator cultural si lingvistic. 
 

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. Privire generală asupra traducerii – definiții și explicații 

terminologice 
Clasic interactiv 4 

2. Evaluare din perspectiva istorică a principalelor etape ale 

utilizării traducerii ca formă de transfer al informației și mediere 

culturală. Dezvoltarea traducerii în Europa   

Clasic interactiv 4 

3. Pionierii teoriei traducerii și legătura teoriei cu practica 

traducerii. Categorii, clasificări, personalități 
Clasic interactiv 6 

4. Curente și școli de studiu teoretic și practic al traducerii, în 

Europa și dincolo de granițele ei. Școala germană, franceză, 

anglo-saxonă, spaniolă. Concepte fundamentale și recunoașterea 

lor.  

Clasic interactiv 10 

5. Personalități contemporane și contribuția lor la teoria și 

practica traducerii. Contribuții românești. 
Clasic interactiv 4 

TOTAL ORE 28 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(laborator) 
Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Laborator 1. Aplicarea practică a noțiunilor învățate la curs  

Activitati 

individuale, 

pe perechi 

sau pe 

grupuri de 

lucru 

4 

Laborator 
2. Înțelegerea diferențelor dintre diferite tipuri de 

text. 

4 

Laborator 
3. Etapele principale ale evaluării textului pre-

traducere 

4 

Laborator 
4. Echivalența în traducere. Valoarea comunicativă a 

textului 

6 

Laborator 5. Acceptabilitate și fidelitate față de text 4 

Laborator 
6. Rezolvarea dificultăților de traducere a unor 

termeni specializați 

6 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

 

Ardelean, C. (2009). Exploring Translation Studies. Bucuresti, Conspress, ISBN 978-973-100-079-

4 

Ardelean, C. (2009). “Cultural Factors determining Translators’ Choices” in Rousse, 2009 

Conference Proceedings, volume 48, book 6.3, Linguistics and Theory of Literature, ISSN 1311-

3321, pag. 50-55 

Baker, Mona (1995). “Corpora in Translation Studies: An Overview and Some Suggestions for 

Future Research”, in Target, 7(2), 223-243 

Dimitriu, R. (2002). Theories and Practice of Translation. Ed. Institutul European, Iasi 

Eco, Umberto (2001). Experiences in Translation. Toronto: Toronto University Press 

Fraser, J. (1996). “Mapping the Process of Translation” in Meta, 41(1), pp. 84-96 

Newmark, P. (1998). A Textbook of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall 

Nida, Eugene A. (2001). Contexts in Translating. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company 

Nord, C. (1977). Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 

Manchester: St. Jerome. 

Pym, A. (2003). Redefining Translation Competence in an Electronic Age, in Meta 48(4) 

Ricinschi Liliana-Florentina (2021). Translating the Civil Engineering Language. Editura 

Conspress. Bucureşti. ISBN 978-973-100-520-1.  

Ricinschi Liliana-Florentina (2016), “Methods and procedures in the Translation of Certain 

Specialised Texts: the Civil Engineering Discourse” Translation Studies. Retrospective and 

Prospective Views, Casa Cartii de Stiinta. EAN13 : 20653514., Galaţi, pag 133-140.  



Ricinschi Liliana-Florentina (2018). “Translating civil engineering texts into non-native tongue: 

Romanian to English”. In Beyond Words and into the Message-Building Communication Across 

Languages, Media and Profession. Conspress. pag 38-51.  

Venuti, Lawrence (Editor) (2000). The Translation Studies Reader. London: Routledge 

Linkuri către articole din domeniu, publicate recent – actualizate permanent 
 

 

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: Evaluarea finală în primul semestru se bazează pe 

un test scris, alcătuit din două componente: (1) Cinci întrebări de verificare a cunoștințelor teoretice 

acumulate; (2) Un text care trebuie evaluat (caracteristici principale: registru, domeniu, elemente 

specifice, scop etc.) și tradus. 
 

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

Studiul notiţelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală  

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
10  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
6  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar, proiect, laborator etc. 
4  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
4 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet  

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

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 

 

Semnături: 

 

Data completării: 

10.10.2022 

Titularul de curs 

Asist. univ. dr.  

Ricinschi Liliana-Florentina  

 

 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

Conf. univ. dr. 

ANGHEL Mirel 

 
Asist. univ. dr.  

RICINSCHI Liliana  

  



 

Director de Departament 

Conf. univ. Dr.  

GHENŢULESCU Raluca  

 

Decan, 

S.l. 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. 


