
 

 
 

Program de studii universitare de licență: Traducere și Interpretare 
Departamentul de Limbi străine și comunicare 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 
disciplinei 

Teoria comunicării şi 
tehnica interpretării C III 
(TCTI C III) 

Codul 
disciplinei 

6.OB06.DS 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
2 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

 

30 Total ore studiu individual 

 

28 Total ore pe 
semestru 

 

58 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

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

 

Titularul(a) 
disciplinei* 

         
Conf. univ. dr. Elena Maftei-Golopenția/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 

 

 
2.5 0.5  2  

 
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 (C), 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. 
 
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 

Différences entre l’oral et l’écrit, entre 

l’interprétation simultanée et consécutive ; 

classifications. L’importance de la compétence 

linguistique en simultanée.  

Metodele        de 
comunicare 
orală 
(expozitive      – 
pentru 
prezentarea 
materialului   de 
lucru  sau   a 
indicațiilor  cu 
privire la 
exercițiile de 
realizat: 

6 

Laborator 

Difficultés rencontrées par les interprètes (par ex. 

les unités de sens, les chiffres, l’adaptation) 

Témoignages d’interprètes professionnels  

 

Discours journalistiques, discours politiques 

 

6 



Laborator 

 

Savoir faire face aux difficultés linguistiques (jeux 

de mots, proverbes, clichés, histoires drôles, 

changements de registre, prononciations 

mauvaises, etc.).  

 

 

expunerea, 
prelegerea, 
explicația, 
descrierea; 
interogative: 
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 

Laborator 

 

 
 

 

 

5 
 

 

Exercices d’interprétation simultanée :   
(Discours diplomatiques, discours 
scientifiques, discours historiques, etc.) 

 

 

7 

TOTAL ORE 30 

 
  
 

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 simultan 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 simultană (prin înregistrare) 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 
 

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

1. GHEORGHIU ILIESCU, Cătălina, SANDU-TIȚU, Alexandra Andreea, ANTOHI, Roxana 

Mihaela. (2006). Introducere în interpretariat, Institutul European.  

2. LEDERER, M. (1994). La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. Paris : 
Hachette. 

3. MAFTEI-GOLOPENȚIA, E., TOPALĂ, R. M., AVORNICESEI, O. F. (2016). Interpretarea 
de conferință – Tehnici și aplicații. Craiova: Editura Universitaria.  

4. SELESKOVITCH, D. (1968). L’Interprète dans les conférences internationales. Paris : 
Minard. 

5. SELESKOVITCH, D. (1975). Langage, langues et mémoire : étude de prise de notes en 
interprétation consécutive. Paris : Lettres Modernes Minard. 

Sitographie : 
Code éthique de l’interprète : http://www.afils.fr/code-ethique/ 
Speech Repository : https://webgate.ec.europa.eu/sr/ 
Speechpool: http://speechpool.net/ro/ 
Bibliothèque ORCIT: 
file:///Users/gabrielailiuta/Desktop/Bibliothèque%20ORCIT.webarchive 

 

http://www.afils.fr/code-ethique/
https://webgate.ec.europa.eu/sr/
http://speechpool.net/ro/


Semnături: 

Data completării: 

 

 

Titularul de seminar / laborator / lucrări 

practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

4.09.2022 
Conf. univ. dr. 

Elena-Maftei Golopenția 

 
 

Lect.univ.dr. Gabriela Iliuță 

 
 

 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Ghenţulescu Raluca 

 

...................... 

 

 

 

Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 

 


