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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

Denumirea 

disciplinei 
Redactare computerizată 

Codul 

disciplinei 
1.OB05.DC 

Anul de studiu I Semestrul 1 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 

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  - 

Disciplină  complementară; PR  - Ore de  practică 

DC 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Conf. univ. dr. Mirel ANGHEL; 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 și interpretare  

1 1  2  

 

Precondiții de curriculum 
Nivel de competență TIC: mediu (conform nivelurilor utilizate 

pentru examenul de bacalaureat) 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea  

• gestiona în mod eficace un document Word de dimensiuni 

medii și mari: 

o navigare eficace  

o operațiuni cu textul executate cât mai rapid posibil, 

pentru eficientizarea timpului 

o editare avansată 

o revizuirea unui document 

• utiliza eficace surse de documentare dinsponibile în aplicație 

și pe internet pentru rezolvarea de probleme de editare  

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 

Introducere. Concepte de bază 
Cu suport digital, 

interactive 

1 

Caracteristici ale programului Microsoft Office Word. Crearea, 

editarea și salvarea documentelor. Navigarea într-un document 
Cu suport digital, 

interactive 

1 

Prezentarea Tab-urilor și a grupurilor de comenzi în Microsoft 

Office Word 
Cu suport digital, 

interactive 

2 

Inserarea și formatarea antetului, a subsolului, a notelor de 

subsol și a numărului paginii 
Cu suport digital, 

interactive 

2 

Inserarea și formatarea imaginilor Cu suport digital, 

interactive 

1 

Importanța caracterelor neprintabile și lucrul cu acestea 

 
Cu suport digital, 

interactive 

1 

Importanța folosirii stilurilor. Generarea unui cuprins automat Cu suport digital, 

interactive 

2 

Prezentarea modalității de împărțire a unui document în secțiuni 

cu ajutorul funcției Section Break 
Cu suport digital, 

interactive 

1 

Prezentarea funcției Track Changes  Cu suport digital, 

interactive 

1 

Rezolvarea dificultăților și a erorilor ce pot apărea înt-un 

document Word 
Cu suport digital, 

interactive 

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 

L 

Elemente ale ferestrei Word 

Vizualizarea documentului 

 

Demersul 

pedagogic 

cuprinde un 

mix de 

metode de 

lucru, care 

privilegiază 

demersul 

deductiv și 

participarea 

maximă a 

studenților; 

sunt de 

asemenea 

2 

L 

Vizualizarea caracterelor neprintabile 

Navigarea printr-un document Word 

Selectarea textului 

2 

L 
Operațiuni cu textul 

Formatarea caracterelor 
4 

L Formatarea paragrafelor 4 

L Lucrul cu stiluri 2 

L 
Formatarea paginilor 

Lucrul cu antete și subsoluri 
4 

L Lucrul cu secțiuni 4 



L Lucrul cu imagini prioritare 

interacțiunile 

dintre 

studenți, 

maximizându-

se astfel 

timpul dedicat 

activităților 

acestora în 

timpul 

seminarului.  

2 

L 

Funcția Track Changes (urmărirea modificărilor 

efectuate într-un document) 

Introducerea de note de subsol 

Folosirea lexiconului, corectarea erorilor de 

ortografie, verificarea ortografiei și a gramaticii, 

editarea dicționarului 

2 

L 

Colocviu 2 

TOTAL ORE 28 

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

Curs Word de la A la Z. (f.d.). https://www.itlearning.ro/capitolul-10-addendum-prezentare-

ribbon-panglica/#target_word-l-i-10-1  

Gărăiman, D. D. (f.d.). Editor documente (Tehnoredactare computerizată), suport de curs, 

disponibil la adresa http://www.umfcv.ro/files/p/0/P01_Word.pdf.  

Microsoft. (f. d.). Word help & learning. Disponibil la adresa 

https://support.microsoft.com/en-us/word.  

Goodwill Community Foundation, Inc. (f. d.). Word. Disponibil la adresa 

https://edu.gcfglobal.org/en/word/.  

IT Learning. (f. d.). Tutoriale Word online gratuite. Disponibil la adresa 

https://www.itlearning.ro/tutoriale-word-online-gratuite/.  
  

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la examinarea finală 25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor 30% 

Testarea periodică prin lucrări de control 25% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului  

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  20% 

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care) efectuarea de teme  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: studenţii trebuie să efectueze operaţiuni de editare 

de text în fişiere puse la dispoziţie de cadrul didactic în funcţie de cerinţele exerciţiului respectiv. În 

timpul operaţiunilor ei trebuie să descrie procedurile pas cu pas şi să justifice alegerile făcute. 
 

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

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală  
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
3  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
3  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc.   Documentarea prin reţeaua internet 4 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 1  Alte activităţi ………………….….  

https://www.itlearning.ro/capitolul-10-addendum-prezentare-ribbon-panglica/#target_word-l-i-10-1
https://www.itlearning.ro/capitolul-10-addendum-prezentare-ribbon-panglica/#target_word-l-i-10-1
http://www.umfcv.ro/files/p/0/P01_Word.pdf
https://support.microsoft.com/en-us/word
https://edu.gcfglobal.org/en/word/
https://www.itlearning.ro/tutoriale-word-online-gratuite/


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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

Semnături: 

 

                                                                         Titular de curs 

                                                                              Conf. univ. dr. Mirel Anghel 

                                                                                 

Data completării:  
Titular de seminar 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

3.10.2022  
Asist. univ. drd. Mălina GURGU 

 
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 

Decan, 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 

 

 

 

 

 

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

colocviu; V – verificare. 

 


