
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
                                                              

Denumirea 

disciplinei 

TERMINOLOGIE  B – 

LIMBA ENGLEZĂ 

Codul 

disciplinei 
2.OB05.DS 

Anul de studiu I  Semestrul 2  Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E  

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
OB  Număr de credite 

3  

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 – de aplicație (complementară), PR – stagiu 

de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

DF 

 

Titularul(a) 

disciplinei 
Conf. dr. Raluca Mihaela GHENŢULESCU  

 

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) 

LICENŢĂ   

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE   
2 1 1 - - 

 

 

Precondiții de curriculum Cunoștințe de limba engleză de nivel B2+ 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 

- să aplice cunoștințele privind terminologia din domeniul tehnico-

științific în traducerea diferitelor texte de specialitate (medical, 

tehnico-științific, economic, juridic etc.); 

- să identifice dificultățile terminologice și lexicografice și să ofere 

soluții corecte; 

- să dobândească abilități în crearea și gestionarea unor baze de date 

terminologice și să gestioneze aceste baze în vederea asigurării unor 

traduceri de calitate; 

- să-şi desfășoare activitatea de terminologi și traducători specializați 

demonstrând profesionalism, o cunoaștere la zi a studiilor din 

domeniul terminologiei și al traductologiei și o perspectivă globală 

asupra profesiei lor; 

- să demonstreze o înaltă capacitate de comunicare și adaptare la o 

gamă largă de activități lingvistice, într-un mediu profesional 

multilingvistic, în domenii tehnice şi ştiinţifice. 

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 

Noţiuni introductive: Limbaj general vs. Limbaj specializat –  

definiţie, caracteristici, exemple; definiţia Terminologiei, 

evoluţia ei ca disciplină şi importanţa sa pentru traducerile 

specializate       

Clasice, cu suport 

digital 

2 

Noţiuni terminologice de bază: obiect, concept, cuvânt, termen 

 

Clasice, cu suport 

digital 
2 

Relaţiile dintre concepte: generice, partitive şi complexe 

Relaţii semantice: sinonimie, antonimie, omonimie, monosemie, 

polisemie 

Clasice interactive, 

cu suport digital 
2 

Metode de formare a termenilor: terminologizare, derivare, 

compunere, conversiune, abreviere, împrumuturi lexicale 

Clasice, cu suport 

digital 
2 

Tipuri de definiţii, ilustrate cu exemple Clasice interactive, 

cu suport digital 
2 

Terminografia: definiţie, caracteristici, scurt istoric  Clasice, cu suport 

digital 
2 

Colecţii de date terminologice: vocabulare, glosare, dicţionare 

generale şi specializate, baze de date terminologice 

Clasice, 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 

Seminar 

Identificarea diferenţelor dintre limbajul general şi 

limbajul specializat: grupări de elemente 

comune/diferite prin comparare de texte şi raportare 

la diferite criterii. 

Interactive, 

bazate pe 

înţelegere 

scrisă, 

exprimare 

scrisă şi 

exprimare 

orală 

2 

Seminar 

Exerciţii de recunoaştere şi extragere a cuvintelor şi 

termenilor din diferite texte. 

 

2 

Seminar 

Identificarea în texte tehnico-ştiinţifice a relaţiilor 

terminologice studiate (gen proxim şi diferenţă 

specifică, întreg-parte, cauză-efect); Identificarea 

relațiilor semantice dintre termeni (sinonimie, 

antonimie, omonimie); exerciţii de identificare a 

termenilor monosmenatici şi polisemantici în texte 

tehnico-ştiinţifice. 

2 

Seminar 

Exerciţii de recunoaştere şi analizare a termenilor 

formaţi prin diferite mijloace lexicale. 

 

2 

Seminar 
Exerciţii de recunoaştere a definiţiilor 

corespunzătoare din diferite glosare şi dicţionare 

monolingve, apărute în variantă tipărită sau online. 

2 

Seminar Familiarizarea studenţilor cu întrebuinţarea 2 



dicţionarelor generale şi de specialitate, cu accent pe 

dicţionare tehnice bilingve (exerciţii de căutare în 

dicţionar a anumitor termeni identificaţi în articole 

tehnico-ştiinţifice). 

Proiect 

Realizarea unui glosar român-englez de termeni 

aparţinând unui domeniu specializat tehnic, în format 

electronic 

2 

TOTAL ORE 14  

 

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

Ayers, Donald (1986). English Words: From Latin and Greek Elements. Tucson: Arizona Board of 

Regents 

Bauer, Laurie (2002). English Word-Formation.  New York: Cambridge University Press, 2002 

Cabre, M. T., Sager, J. C., DeCesaris, J. A. (1992). Terminology: theory, methods and applications, John 

Benkamin Publishing Company, Barcelona 

Ghenţulescu Raluca (2015). A Guide to Terminology. Editura Conspress, Bucureşti, ISBN 978-973-100-

387-0 

Ghenţulescu, Raluca Mihaela, “The Importance of Terminology for Translation Studies”, în volumul “In 

the Beginning Was the Word – On the Linguistic Matter of Which the World Is Built”, Editura Ars 

Docendi, Bucureşti, 2015, pp. 54 –61 

  

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator 20% 

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  10% 

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  

 

Evaluarea studenţilor se va face pe baza unui examen oral, cu subiecte de teorie care să evalueze 

cunoştinţele predate la curs, şi aplicaţii practice din lucrările de seminar. De asemenea, în vederea 

evaluării activităţii la seminar, pe parcursul semestrului studenţii vor avea de realizat, pe perechi, un 

glosar de 25 termeni dintr-un domeniu tehnico-ştiinţific, conţinând termeni-intrare din limba 

engleză şi termeni echivalenţi, cu definiţiile aferente, din limbile română, germană, franceză şi 

spaniolă, în funcţie de limba secundară a fiecărei grupe.    

 

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

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  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. 2  Documentarea prin reţeaua internet 2 

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

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  

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

26/09/2022  

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela 

Ghenţulescu 

 

 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela 

Ghenţulescu 

 

                                                      

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghenţulescu 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 


