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FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 
disciplinei 

TEORIA ŞI PRACTICA 
TRADUCERII CII (TPT C II 

FRANCEZĂ) 

Codul 
disciplinei 

4.OB05.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 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* 

Lect. univ. dr. Gabriela ILIUȚĂ 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 

 
Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul 

de învăţământ 
Domeniul de 

studii  
LIMBI MODERNEAPLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
4 2 - 2 - 

 
Precondiții de curriculum Teoria și practica traducerii CI (TPT C I). 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea: 
• folosi în mod eficient tehnicile, procedeele și strategiile 

de traducere în funcție de texte și contexte; să facă 
alegerea de traducere utilizând cunoștințele teoretice 
acumulate; 

• aprecia diferitele dimensiuni ale procesului de traducere; 

• înțeleg principalele teorii lingvistice și interculturale ale 
traducerii; 



• situa un text în raport cu situația de comunicare dată și 
să deducă problemele de traducere care decurg din 
această situație. 

• gestiona timpul și furniza un anumit volum de muncă într-
un termen stabilit; 

• analiza propria practică de traducere. 
 

 
Conținutuldisciplinei (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 

I.TRADUCEREA CA PROFESIE 
Traducereaîntremeserie,artăşi 
meşteşug;Lumeaprofesională a traducerii– de 
laclientlatermenelimităşiinformatizare(Ch.Nord); 
Etapeleprocesuluidetraducereîn cazultraducerii 
profesioniste:pre-traducere,transfer,post-traducere. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

8 

II. TRADUCEREA UMANĂ ȘI TRADUCEREA AUTOMATĂ 
Diferențe şi asemănări între traducerea umană şi 
traducerea automată. Scurt istoric; Etapele procesului 
de traducere automată asistată de om: pre-editare, 
post-editare, interacțiune; Ambiguități lingvistice, 
cognitive, culturale şi traducerea automată. Tipuri de 
„colaborări” între om şimaşină. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

6 

III. FIDELITATE ȘI TRĂDARE ÎN TRADUCERE 
Detaliereanoțiunii de fidelitateîntraducere.Diferitetipuri 
de fidelitateînfuncție de text, destinatar, autor, limbă – 
țintă; Noțiunea de echivalență; 
IntroducereînTeoriaSkopos. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

8 

IV. LOCALIZARE, INTERNAȚIONALIZARE ȘI GLOBALIZARE 
Clasice 

Interactive 
Suport digital 

2 

V. OBSTACOLE SOCIO-CULTURALE ÎN TRADUCERE 
Texte cu conținut cultural; Umorul ca obstacol în 
comunicarea interculturală. 

Clasice 
Interactive 

Suport digital 

4 

TOTAL ORE 28 
 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 
(seminar, 
laborator, 

lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode 
de lucru 

cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 
1. Etapele procesului de traducere. Traducerea între 
artă și meșteșug; 

. 6 



Laborator 
2. Metodede 
analizăatraduceriiînvedereaoptimizăriiprocesuluitradu
ctivşi a produsuluidetransferinterlingvisticfinal; 

6 

Laborator 
3. Comentariulsimplualtraduceriiînraportcuoriginalul. 
Aspectemorfo-sintactice,stilistice,lexicale,culturale; 

8 

Laborator 

4. Comentariulcomparat a douăsau mai 
multetraduceri: originalitateatraducătorului, 
contextistorico-politico-cultural, 
constrângerişilibertăți. 

8 

TOTAL ORE 28 
Bibliografie recomandată(Cel puțin un titlu bibliografic săfie al titularului de disciplină): 
 
BALLARD, Michel. Histoire de la traduction: Repères historiques et culturels. De Boeck, 
2013. 
BALLARD,Michel,LeCommentairedetraduction anglaise, 
Paris,Nathan,1992,128p.(fragmenteselectatedisponibileînfotocopielabibliotecaDLSC). 
BASSNETT,Susan,Translation Studies, Londra, Routledge,2008. 
LADMIRAL,Jean-René,Traduire :théorèmespourla 
traduction,Paris,Gallimard,1979,rééd.1994,276p 
LEDERER,Marianne,LaTraduction aujourd’hui. Lemodèle 
interpretatif,Caen,LettresModernesMinard,2006. 
MOUNIN,Georges,LesProblèmesThéoriquesdelaTraduction,Paris,Gallimard,(1963),199
9,296p.  
PYM,Anthony,Pouruneéthiquedutraducteur, Ottawa- 
Arras,PressesUniversitairesd’Ottawa,ArtoisPresses Université,1997,155p. 
VINAYPauletDARBELNETJean,ComparativeStylisticsof 
FrenchandEnglish.AMethodologyforTranslation, 
Amsterdam,JohnBenjamins,1995,332p. 
Radu, Maria Cătălina – Théories et pratiques de la traduction – Reader (CD) 
XIAOYI,Yuan,«Débatdusiècle:fidélitéourecréation»,in Meta,XLIV,1,1999 

 

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 semestrului 20% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  20% 
Participarea la orele de curs și aplicații  
Alte activităţi (de precizatcare)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: 
Laevaluareafinalăsevortestacunoştințeleacumulate de-a lungulciclului de studii, atât cele 
teoretice, câtşi cele practice, prinexerciții de traducereşi de retroversiune, dar 
şiprinîntrebăriteoreticedin materia studiată. 

 
Numarul 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. 

6  Participarea la consultaţii  



Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

4  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

2 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

4  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 
 

 

Semnături: 

 

Data completării: 

4.10.2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

 
Lector. univ. dr. Gabriela Iliuță 

 

Asist. univ. drd. Mălina Gurgu 

 

 

 

 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca Ghențulescu 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 

 


