
 

 
 
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE ȘI COMUNICARE 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 
disciplinei 

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

LIMBA SPANIOLĂ 
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 3 

Total ore din 
Planul de 

învăţământ 
30 Total ore studiu individual 20 

Total ore pe 
semestru 

50 

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 ŞI 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  
3 - - 3 

 
 
 

Precondiții de curriculum TCTI C II 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 
 

 
- alcătuiesc și oralizează discursuri de 4-5 minute pe teme date, 
în limba spaniolă. 
- stăpânesc tehnicile și principiile interpretării simultane. 
- interpretează simultan un discurs de 4-5 minute pe teme 
generale, din limba spaniolă  în limba română. 



- interpretează în modul whispering discursuri pe teme generale 
din  limba spaniolă în limba română 

Conținutul disciplinei (se vor detalia:conținutul cursului, numărul de ore de predare pentru fiecare 
capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiecte şi altele, numărul total de ore, 
bibliografia) 

Activități aplicative 

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

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de 
ore 

alocat
e 

Laborator 

Interpretarea ca proces de mediere 
lingvistica; interpretarea consecutivă &   
interpretarea simultană;  principiile de 
bază ale interpretării simultane;  
familiarizarea   cu   echipamentetul 
tehnic    specific interpretării simultane; 
exerciţii de trecere de la interpretarea 
consecutivă la interpretarea simultană; 
tehnici de redare simultană: adaptarea 
tonului şi a ritmului; reformularea,  
decalajul faţă de vorbitor. 

Metode de 
comunicare orală 

(expunerea,  
explicația, 
descrierea, 

conversația, discuții 
și dezbateri, 

problematizarea; 

Metode bazate pe 
acțiune 

(operaționale sau 
practice, exerciții și 

studii de caz); 

Metode de simulare 
(bazate pe acțiune 

fictivă, jocuri de rol). 

 

8 

Laborator 
 Familiarizarea cu tipurile de 
interpretare:    interpretarea de legătură 
(interpretación susurrada) 

6 

Laborator 

Exersarea interpretării simultane pe 
baza    unor discursuri pe teme 
generale cu grad de dificultate scăzut; 
tipologia discursului ce urmează a fi 
interpretat; dificultăţi întâmpinate; 
soluţionarea acestora. 
 

10 

Laborator 
Exerciții de interpretare simultană a unor 
discursuri pe teme generale, din limba 
spaniolă în limba română. 

6 

 

TOTAL ORE 

 

30 

Bibliografie recomandată: 
1. León, Mario (2000), Manual de interpretación y traducción, Ed. Luna publicaciones 
2. Maftei-Golopenţia, E., R.M. Topală, O.F. Avornicesei (2016) Interpretarea de Conferință. 
Tehnici și Aplicații. Craiova: Editura Universitaria. 
3. Petrescu, Camelia, 2005, Introducere în interpretare, Timișoara, Excelsior Art.                                                  
4. Torres Díaz, María Gracia, 2014, Manual de interpretación consecutiva y simultánea, 
Universidad de Málaga. 
 
Bibliografie on line: 
http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro-blanco-traduccion-%28ed2%29.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_print_2016.pdf. 
https://orcit.eu/index.php/recursos/ 
https://www.lexicool.com/index.asp?IL=3                                                                          

http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro-blanco-traduccion-%28ed2%29.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_print_2016.pdf
https://www.lexicool.com/index.asp?IL=3


http://ec.europa.eu/                                                                                            http://www.speechpool.net/es/                                                   
 
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 
nota finală 

Răspunsurile la examinarea finală 50 % 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 50% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  
Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:                                          
Studenții interpretează simultan un discurs de 5-6 minute pe teme generale, din limba 
spaniolă în limba română. 

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

Studiul notiţelor de curs 2  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei  minimale 
recomandate 

2  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 

4 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi  
Pregătirea pentru prezentări  orale     

TOTAL ore studiu individual pe semestru 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data completării: 

10.10. 2022 

Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

 

  Lect. univ. dr. 
              Cristina GHERMAN 

                  
       

                       
                                    

 

http://ec.europa.eu/


 

 

 

Director de Departament 

 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 
 

Decan 

 

Ș.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. 


