
 
 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ȘI COMUNICARE 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 
disciplinei 

UTILIZAREA SOFTURILOR 
SPECIALIZATE 

Codul disciplinei 3.OP01.DC 

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 
2 

Total ore din 
Planul de 
învăţământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 
semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – disciplină fundamentala ̆, DS – disciplină de specialitate, DD - disciplină în 
domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu de pregătire practică, 
DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lect. univ. dr. Maria Cătălina RADU 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE 
 

 Numărul total de ore pe 
săptămână 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 ȘI INTERPRETARE  
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel de competență TIC: mediu (conform nivelurilor utilizate pentru 
examenul de bacalaureat) 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârșitul semestrului, studenții vor putea  
 
-folosi programe de traducere asistată de calculator, precum Memsource, 
pentru asigurarea consecvenței textelor specializate traduse, creșterea 
productivității prin automatizarea operațiilor repetitive și facilitarea 
operațiunilor de QA (quality assurance); 
-crea baze de date complexe, bine organizate, uşor de administrat. 
 

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 aplicative 
 

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

Denumirea lucrărilor Metode de lucru cu studenții 
Nr. de 
ore 
alocate 

L 

Prezentare   generală  a  programelor de 
traducere asistată de calculator (TAC) (diferențe 
față de programele de traducere automată (TA); 
începuturile TA; prezentare generală a softului 
Memsource; utilitatea softurilor TAC)  

brainstorming pentru 
identificarea diferențelor 
dintre TA și TAC și a utilității 
TAC; 
prezentare PowerPoint; 
suport digital – softuri TAC; 

6 

L Utilizarea memoriei de traducere și a bazei de 4 



 
termeni (crearea unei memorii noi; utilizarea 
regulilor de segmentare  etc.)  

lucru individual, interactiv, la 
calculator, în paralel cu 
cadrul didactic sau după 
exemplificarea de către 
cadrul didactic. L 

Utilizarea barei de instrumente și a funcțiilor 
programelor TAC prin traducere interactivă 
(deschidere/închidere segmente, preluare 
sugestii din memorie, salvare segmente, 
introducere termeni în TB etc.)  

6 

L 

Gestionarea memoriei de traducere și a bazei de 
termeni, exportarea acestor instrumente și 
utilizarea lor în proiecte ulterioare (căutarea şi 
editarea unităților de traducere, importarea şi 
exportarea memoriilor)  

4 

L 

Parcurgerea tuturor operațiunilor de traducere cu 
ajutorul unui soft TAC – creare memorie/import 
memorie; deschidere doc.; analiză doc.; 
traducere interactivă; salvare doc. în dublu-
format; export memorie și term base; livrare 
traducere   

6 

L Colocviu 2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 
TRADOS 7 Training Guide – TRADOS Language Technology For Your Business, elaborat de compania SDL 
TRADOS 
Traininguri   de   prezentare   a   unor   eventuale  actualizări: 
http://www.trados.com/en/ 
RADU, Maria Cătălina (2018) – Localisation de logiciel : de la technologie de l’information  à la traduction, articol 
publicat în volumul conferinței „Found in Translation” – Translations are the children of their times, Editura 
Conspress, București. 
http://wiki.memsource.com/wiki/Memsource_Cloud_User_Manual - USER MANUAL 
http://blog.memsource.com/webinars/ - WEBINAR RECORDINGS 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 
nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 80% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații 10% 

Alte activităţi (de precizat care)  efectuarea de teme  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  Examinarea finală se va desfășura pe platforma Microsoft 
Teams. Studentul va partaja ecranul propriului calculator și va parcurge, la solicitarea cadrului didactic, etapele 
de creare a unui proiect în Memsource. Studentul va răspunde la întrebările practice și teoretice adresate de 
cadrul didactic referitor la utilizarea softurilor de traducere. 

 

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

Studiul notiţelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi 
etc. 

2  Participarea la consultaţii - 

Studiul bibliografiei minimale recomandate -  Documentarea în teren - 

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

-  Documentarea suplimentară în bibliotecă - 

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  14 

 

 

http://www.trados.com/en/
http://wiki.memsource.com/wiki/Memsource_Cloud_User_Manual
http://blog.memsource.com/webinars/


 
Semnături: 

 

Data completării:  
Titular de seminar 
 

20.10.2022  Lect. univ. dr. Maria Cătălina RADU 

 
 

 
Director de Departament 

 
Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

Decan, 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


