
 

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

 
TEORIA COMUNICĂRII ŞI 

TEHNICA 
INTERPRETĂRII 

(TCTI C II) 
 

Codul 
disciplinei 

5.OB06.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 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară, PR – stagiu de pregătire practică 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

         
Lect. univ. dr. Gabriela Iliuță 

 
 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 

STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 
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 

 

 
3   3  

 

Precondiții de curriculum 
 

Cunoașterea la nivel C 1 a limbilor de lucru 
 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  

La sfârşitul semestrului, studenții: 
 



 Știu să realizeze o traducere la prima vedere din limba C în limba 
A. 
 
Sunt capabili să identifice diferitele tipuri de discurs ținute în 
limba sursă (B), cu scopul de a le putea interpreta în limba ţintă 
(limba română), pe baza memoriei de scurtă durată. 
 
Știu să redea ideile principale dintr-un discurs pe teme generale 
(3-4 minute) în limba română. 
 
Știu să alcătuiască și să oralizeze discursuri de 3-4 minute pe 
teme date, în limba C. 
 
Stăpânesc tehnicile și principiile luării de notițe. 
Știu să interpreteze fără notițe un discurs pe teme generale, din 
limba C 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 applicative 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Laborator 

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

Identificarea structurii, a detaliilor. 

Metodele        de 
comunicare 
orală 
(expozitive      – 
pentru 
prezentarea 
materialului   de 
lucru  sau   a 
indicațiilor  cu 
privire la 
exercițiile de 
realizat: 
expunerea, 
prelegerea, 
explicația, 
descrierea; 
interogative: 

6 

Laborator 

Identificarea  elementelor  de  cultură,  
civilizație  și umor. (Les dinasties royales en 
Europe, Monuments français, Musées 
français et francophones, Films français, etc.) 
Exerciții de parafrazare și reformulare. 

6 

Laborator 

 
Alcătuirea și oralizarea unor discursuri 
de 3-4 minute pe teme date, în limba C. 
(Mes projets d’avenir ,  Souvenirs 
d’enfance, Amitiés, etc.)  
Exerciții de structurare, oralizare și 
redare.  

 

6 



Laborator 

 

Dobândirea tehnicilor și principiilor luării 
de notițe. Prezentare, exerciții, formarea 
deprinderilor care vor fi exersate și se vor 
consolida pe parcursul  întregului 
semestru. (Pays francophones, 
Destinations de rêve, Institutions 
européennes, etc.) 

 

conversația), 
discuții            și 
dezbateri, 
problematizarea; 
Metode    bazate 
pe  acțiune 
(operaționale 
sau practice) 
(exerciții și 
studii de caz); 
Metode          de 
simulare (bazate 
pe           acțiune 
fictivă) (jocurile 
de rol).  

 

 

 

6 

 
 

 

Exerciții de interpretare cu notițe a unor 
discursuri pe teme generale, din limba C în 
limba A.  (Réseaux sociaux, Médicaments 
miraculeux, Avancées de la technique et de la 
science, etc.) 

 

 

18 

TOTAL ORE 42 

 
  
 

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  

I. Examinare față în față 
Studentul interpretează consecutiv, cu notițe, un discurs  pe o tematică generală (3-4 
minute). 

II. Examinare online 
Examenul se desfășoară pe platforma Microsoft Teams numai în cazul în care Senatul 
universitar decide desfășurarea în regim online a activităților de evaluare. Examenul constă 
în interpretarea consecutivă, cu notițe, a unui discurs pe o tematică generală. (3-4 minute) 
Notele se comunică prin mesaje individuale adresate fiecărui student pe platforma 
Microsoft Teams.  

 

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



Studiul notiţelor de curs 6  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

6  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

6  Documentarea în teren  

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

6  
Documentarea suplimentară 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 
 

 

Semnături: 

Data complării: 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

24.09.2022 
 

Lect.univ.dr. Gabriela Iliuță 

 
 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Ghenţulescu Raluca  

 

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. 

 
 

 

 

 

 


