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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

TERMINOLOGIE C LIMBA 
FRANCEZĂ 

Codul disciplinei 2.OP.02.DS 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

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

OP Număr de credite 
2 

Total ore din 
Planul de 

învăţământ 

14 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

28 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF - Disciplină  fundamentală; DS  - Disciplină  de 

specialitate;  DD - Disciplină în domeniu;  DC  - Disciplină  

complementară;  PR  - Ore de  practică 
DS 

Titularul(a) 
disciplinei 

Asist. drd. Mălina Gurgu 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 
STRĂINE 

 Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
1 - 1 - - 

 

Precondiții de curriculum Nivel A2+ (CECRL) 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, studenţii vor putea: 
- să aplice cunoștințele terminologice din domeniul tehnico-științific în 
traducerea diferitelor texte de specialitate (medical, tehnico-științific, 
economic, juridic etc.); 
- să identifice dificultățile terminologice și lexicografice și să ofere 
soluții corecte în vederea unor traduceri de calitate; 
- să creeze și să gestioneze baze de date terminologice în vederea 
asigurării unor traduceri de calitate; 
- să desfășoare activitatea de terminologi și traducători specializați, 
dând dovadă de profesionalism și cunoscând la zi studiile din domeniul 
terminologiei și al traductologiei; 



- să demonstreze o înaltă capacitate de comunicare și adaptare la o 
gamă largă de activități lingvistice, 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) 

 

Activități aplicative 

Tipuri de 
lucrări 

(seminar, 
laborator, 

lucrari 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 
Limbaj general vs. limbaje specializate. Cuvânt  vs. termen. 
Obiect-concept-termen – exerciții de identificare a termenilor de 
specialitate din domeniul tehnico-ştiințific  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasice 
interactive 
și cu suport 
digital, 
bazate pe 
înțelegere 
scrisă, 
exprimare 
scrisă și 
exprimare 
orală 

2 

Seminar 

Relații terminologice: relații generice, relații partitive, relații complexe 
– exerciții de identificare   în texte tehnico-ştiințifice a relațiilor 
terminologice   studiate (gen proxim şi diferență specifică, întreg-
parte, cauză-efect)  

2 

Seminar 

Principii de formare a termenilor. Relații semantice: monosemie, 
polisemie, sinonimie, echivalență – exerciții de identificare a 
termenilor monosmenatici şi polisemantici din texte tehnico-
ştiințifice,  precum  şi introducerea într-un glosar a termenilor 
echivalenți din limbile română şi engleză pentru termeni tehnici 
generali din limba franceză  

2 

Seminar 

Metode de formare a termenilor: terminologizare, compunere, 
derivare, conversiune, abreviere, împrumut lexical – exerciții de 
recunoaştere şi analizare a termenilor formați prin diferite mijloace 
lexicale  

2 

Seminar 

Descrierea conceptelor: definiție, metode şi sisteme de definire, 
componente ale definiției – exerciții de recunoaştere a definițiilor 
corespunzătoare din diferite glosare şi dicționare apărute în variantă  
tipărită  sau online  

2 

Seminar 

Terminologie/terminografie/lexicografie – familiarizarea studenților cu 
lucrul cu dicționarele generale şi specializate,  cu accent pe dicționare   
tehnice bilingve (exerciții de căutare în dicționar a anumitor termeni 
identificați în articole tehnico-ştiințifice)  

2 

Proiect 

Înregistrarea datelor terminologice. Baze de date   terminologice – 
seminar axat pe lucrul efectiv la proiectul de sfârşit de semestru, care 
constă dintr-un glosar de termeni aparținând unui domeniu specializat 
(tehnic), în format electronic  

 2 

TOTAL ORE 14 

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

Briu, J.-J. (2011): Terminologie (I): analyse des termes et des concepts, Bern: Peter Lang. 

Cabre, M.-T. (1998) : La terminologie – Théorie, méthodes, applications, Ottawa, Armand Colin. 

Gouadec, D. (1990) : Terminologie. Constitution des bases de données, Paris, Afnor. 

Gouadec,   D.   (1997) : Terminologie et phraséologie pour traduire - Le concordancier du Traducteur, Paris, La 
Maison du dictionnaire. 

Lerat, P. (1995): Les langues spécialisées, Presses Universitaires de France, Paris 



Le grand dictionnaire terminologique (GDT), Office québécois de la langue française, [en ligne] 
http://www.granddictionnaire.com 

Gurgu, M. (2012) : Terminologie franceză. Colecție de texte tehnico-științifice pentru aplicații (CD-ROM) 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 40% 
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  30% 
Participarea la orele de curs și aplicații 20% 
Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Evaluarea studenţilor se va face pe baza lucrărilor 
practice din cursul semestrului şi a unui proiect (realizarea unei baze de date terminologice pe un 
domeniu la alegere, formându-se grupe din 2-3 studenți) susţinut oral.  

 

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

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 2 
Studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi 
etc. 

  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale recomandate 2  Documentarea în teren  
Activităţile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

2  
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 
 

Semnături: 

Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator 

/ lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

10.10.2022       

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

Asist. drd Mălina GURGU 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

  



Decan 

Ș.l. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI  


