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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
 
 

 

Denumirea 
disciplinei 

TEORIA ȘI PRACTICA 
TRADUCERII C I (TPT C I) 

– LIMBA SPANIOLĂ 
Codul disciplinei 3.OB05.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 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 

disciplină complementară 
 DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector univ. dr. Cristina GHERMAN 
 

 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ȊN LIMBI 
STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE 
LIMBI STRǍINE ȘI COMUNICARE 

 
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 

Programul de 
studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
4 2 2  - 



 
 

Precondiții de curriculum 
 Nu este cazul 
 

Competențe 
profesionale vizate de 
disciplină 
 

-utilizarea eficientă a instrumentelor indispensabile 
traducătorului: dicţionare bilingve, monolingve, explicative, 
enciclopedice; diferenţierea sensurilor denotative şi conotative 
în funcţie de contextul lingvistic dat. 
- folosirea corectă a metodelor şi procedeelor de traducere 
pentru a reda exact şi corect înţelesul informaţiilor cuprinse în 
textul sursă; 
-diferenţierea unei traduceri defectuoase printr-o analiză critică 
pertinentă, ceea ce presupune justificarea metodelor folosite în 
procesul de traducere; 
-comunicarea într-un mediu profesional competitiv 
multilingvistic 

 
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. Revizuirea unor aspecte de limbă studiate 
(paradigmas verbales, contraste de tiempos 
pasados, uso de preposiciones;) introducerea 
unor noi structuri gramaticale: perífrasis 
verbales, verbos de cambio, el subjuntivo con 
sus tiempos y múltiples usos, conectores 
sintácticos) 

Clasice, cu suport digital 

 

10 

 

2. Competenţa lingvistică şi competenţa de 
comunicare. Abordarea traducerii ca aspect al 
comunicării (filologică, lingvistică, 
comunicativă). Obiective ale teoriei și practicii 
traducerii. Competenţa traductologică. 
Traducere şi interpretare. 

Clasice; cu suport digital 4 

3. Etapele procesului de traducere. Activitățile 
traducătorului. Etapa pre-traducerii. 
Organizarea sarcinii de traducere. Analiza 
textului sursă. Informarea şi documentarea în 
vederea traducerii. 

Clasice; cu suport digital 2 

 

4. Tipologia textului; texte literare și non-
literare. Particularitățile traducerii diferitelor 
tipuri de texte. 
Diversitatea procesului de traducere. Traducere 
literară vs. traducere tehnică; profilul 

Clasice; cu suport digital 4 



traducătorului tehnic; dificultăți de traducere; 
tipologia greșelilor de traducere. 
5. Aspecte extralingvistice ce influențează 
procesul de traducere. Rolul factorilor culturali 
în procesul de traducere. Rolul contextului şi al 
situaţiei în interpretarea mesajului textului 
sursă. 

Clasice; cu suport digital 2 

 

6. Traducerea ca modalitate de imbogăţire şi 
expresivitate. Neologism, împrumut, calc. 

Clasice; cu suport digital 4 

7. Limitele traducerii; fidelitatea în traducere; 
adecvare şi  acceptabilitate. Activitatea, rolul și 
importanța traducătorului ca mediator lingvistic 
și cultural. Conceptul de calitate a traducerilor. 

       Clasice; cu suport digital 2 

TOTAL ORE 28 
 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 
laborator, lucrări 
practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de 
ore 

alocat
e 

 
Laborator 

1. Practica limbii spaniole; 

recunoaşterea şi utilizarea noilor 

structuri lexico-gramaticale. 

analiza diferitelor 
tipuri de traducere; 
diferenţierea 
traducerilor în funcţie 
de procesul 
traducerii şi de 
produsul aferent 
acesteia; 
activități de 
traducere si 
retroversiune 
 

8 

Laborator 

Exerciţii de dezvoltare a capacităţii de 

înţelegere a textul sursă; lectura, 

interpretarea textului si sinteza; 

utilizarea mijloacelor de documentare. 

4 

Laborator 

3. Exerciţii de diferenţiere a textelor 

după tipologia lor; analiza preliminară 

a textelor în vederea traducerii. 
2 

Laborator 
4. Practica traducerii; rezolvarea 

interferentelor lexicale.    6 

Laborator 
5. Practica traducerii; texte non-

literare. 8 

 

TOTAL ORE 

 

28 

Bibliografie recomandată: 
 



Calciu, Alexandru; Samharadze, Zaira: Dicţionar Spaniol-Român, Bucureşti, Univers 
Enciclopedic, 2005. 
Diccionario de la Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., Madrid, 1994. 

García Yebra, Valentín, Traducción: Historia y teoría, Ed Gredos, S.A., Madrid, 1994. 

Gómez Torrego, Leonardo, Manual de español correcto I, II, Arco Libros, S.L., Madrid, 1997. 

Sánchez Trigo, Elena Teoría de la traducción: convergencias y divergencias, Universidade de 
Vigo, Servicios de Publicacións, 2002. 
Rodríguez Monroy, Amalia. El saber del traductor. Madrid. Literatura y ciencia, 1999. 
 
 
Bibliografie online: 
 
http://real.mtak.hu/119146/1/NagyImolaKatalinTraductologie_REAL.pdf 
https://www.academia.edu/31699057/Despu%C3%A9s_de_Babel 
http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/05/03.pdf (Luis 
Estrada “lenguaje científico y lenguaje común”) 
www.rae.es 
www.linguee.es 

  

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 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  

Participarea la orele de curs și aplicații  

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

Descrieți modalitatea practică de evaluare finală: 
Studenţii vor susține o probă scrisă si una orală, in care se evaluează următoarele 
competenţe: 

• identificarea tipului de text; 

• gradul de cunoaştere a limbii spaniole şi competenţele lingvistice 

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. 
4  Participarea la consultaţii 2 

Studiul bibliografiei  minimale 

recomandate 
2  Documentarea în teren  

https://www.academia.edu/31699057/Después_de_Babel
http://www.rae.es/
http://www.linguee.es/


Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
2  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
6  

Documentarea prin reţeaua 

internet 
4 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi  

Pregătirea pentru prezentări  orale     

TOTAL ore studiu individual pe semestru 28 

 
 
 

Data completării: 

10.10.2022 

Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

 

 Lect. univ. dr. 

              Cristina GHERMAN 

 

 

Lect. univ. dr. 

        Cristina GHERMAN 

 

 

 
 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 
 

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. 

 

 
 

 


