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Denumirea 

disciplinei 

TEORIA COMUNICĂRII ŞI 

TEHNICA INTERPRETĂRII BII 
(TCTI BII) 

Codul 

disciplinei 

 

5.OB05.DS 

Anul de 
studiu 

III Semestrul 5 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 

 

42 

 

Total ore studiu individual 
 

28 
Total ore pe 

semestru 

 

70 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – di ciplină fundamentală, DS – di ciplină de pecialitate, DD - 

di ciplină în domeniu; DC – de aplica ie (complementară), PR – stagiu de 

pregătire practică, DP – di ciplină pentru pregătire p ihopedagogică 

 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect.univ. dr. Bunea Anca-Margareta 

 

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 ŞI INTERPRETARE 

3 - - 3 - 

 

Precondi de curriculum Teoria Comunicării și Tehnica Interpretării B II (TCTI B II) 

 
Competen e profe ionale 

vizate de di ciplină 

Redau ideile principale dintr-un discurs pe teme generale (3-4 

minute) în limba română. 

Alcătuiesc și oralizează discursuri de 3-4 minute pe teme date, în     

  limba B. 
Stăpânesc  tehnicile și principiile luării de notite. 

Interpretează cu notite un discurs de 4-5 minute pe teme generale, din 

limba B în limba A. 
 

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, 

lucrări practice, 
proiect) 

 
Denumirea lucrărilor 

 
Metode de lucru 

cu tuden ii 

 

Nr. de 

ore 

alocate 

Laborator 
Redarea ideilor principale dintr-un discurs pe teme 
generale  (3-4  minute)  în    limba  română. 

-- Metode de 
comunicare 

6 

 Identificarea structurii, a detaliilor. orală 

(expozitive   – 

pentru 

prezentarea 

materialului de 

lucru  sau  a 
indicatiilor     cu 

 

 

Laborator 
Identificarea elementelor de cultură, civilizatie și 

umor. 
Exercitii de parafrazare și reformulare. 

 

6 

 

Laborator 
Alcătuirea și oralizarea unor discursuri de 3-4 

minute pe teme date, în limba B. Exercitii de 
 structurare, oralizare și redare. 

 

6 



 
Laborator 

Dobândirea tehnicilor și principiilor luării de  

notite. Prezentare, exercitii, formarea deprinderilor 

care vor fi exers ate și se vor consolida pe parcursul 
întregului semestru. 

privire      la 

exercitiile       de 

realizat: 

expunerea, 

prelegerea, 

explicatia, 

descrierea; 

interogatia   - 

conversatia), 

discutii            

și  dezbateri, 

problematizarea; 
 

 
6 

 
Laborator 

Exercitii de interpretare cu notite a unor discursuri 

pe teme generale, din limba B în limba A. 

18 

 

TOTAL ORE 42 

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

1. AIIC. [online]. Adresă URL www.aiic.com 
2. BUNEA, A. M. (2014). “Can a Teacher Be an Interpreter? A Question of Identity” in Language 

and Literature – European Landmarks of Identity, Pitești. 
3. GARZONE, G AND M. VIEZZI (eds). 2002. Interpreting in the 21st Century. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
4. GILE, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

5. GILLIES, A. (2014). Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course. London: 
Routledge 
6. JONES, R. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St Jerome Publishing. 

7. NOLAN, J. (2005). Interpretation. Technique and Exercise. Great Britain: Multilingual Matters 
Ltd.HELAN, M. (2001). The Interpreter’s Resource. Clevedon and New York: Multilingual 
Mattering Interpreting Studies. London and New York: 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală 

Răspunsurile la  examinarea finală 60% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

 

 

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul s emestrului 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  

Participarea la orele de curs și aplicatii  

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

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală 

Studentul interpretează cu notite un discurs de 3-4 minute pe teme generale, din limba B în 

  limba A.                                                                                                                                        

 

http://www.aiic.com/


 

Semnături: 
 
 

 
Data completării: 

03.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele)  

lect. univ. dr. 

Bunea Anca -Margareta 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

lect. univ. dr. 

Bunea Anca -Margareta 

                                                                                                                                         
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca Ghentulescu 

 

 

Decan FILS, 

   

 

 

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. 

 

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

Studiul notiţelor de curs  4  Pregătirea pentru examinarea finală 4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

 
Participarea la consultaţii 

 

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

6 Documentarea în teren 
 

Activităţile pecifice de pregătire pentru 
seminar, proiect, laborator etc. 

14 
Documentarea s uplimentară în 
bibliotecă 

 

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 ore 

 


