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Denumirea 

disciplinei 

TEORIA COMUNICĂRII 

ȘI TEHNICA 

INTERPRETĂRII C I 

(TCTI CI - GERMANĂ) 

Codul 

disciplinei 
4.OB07.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 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 

49 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

63 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 

disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – stagiu de 

pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

DS 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lector univ. dr. Oana-Florina AVORNICESEI – germană 

 

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) 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
3,5 1 - 2 - 

 

Precondiții de curriculum 
 

Cunoașterea la nivel C 1 a limbii germane. 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

Știu să realizeze o traducere la prima vedere din limba germană în 

limba română. 

Sunt capabili să identifice diferitele tipuri de discurs ținute în limba 

sursă (germană), 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 germană. 

Stăpânesc tehnicile și principiile luării de notițe. 

Știu să interpreteze fără notițe un discurs pe teme generale, din limba 

germană 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, proiect şi altele), numărul total de ore, 

bibliografia) 



Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 

interactive, cu 

suport digital ș.a.)  

Nr. de ore 

alocate 

    

    

   

   

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 
Tipuri de 

lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Laborator Traducerea la prima vedere. Metodele de comunicare 

orală (expozitive – pentru 

prezentarea materialului de 

lucru sau a indicațiilor cu 

privire la exercițiile de 

realizat: expunerea, 

prelegerea, explicația, 

descrierea; interogative: 

convsersația), 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). 

4 ore 

Laborator 

Identificarea ideilor principale ale unui 

discurs, a cuvintelor-cheie, a 

elementelor culturale. Exerciţii de 

parafrazare şi reformulare după 

discursuri efectuate de cadru didactic. 

10 ore 

Laborator 

Interpretarea discursurilor pe teme date 

alcătuite de studenţi. 

14 ore 

TOTAL ORE 28 ore 

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

Limba GERMANĂ 

1. AVORNICESEI, O, F. Interpretarea consecutivă - discursuri (colecție de texte și articole de 

specialitate, note de curs). 

2. MATYSSEK, H. (1989). Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Heidelberg: Groos. 

3. SNELL-HORNBY, M. et al. (1999). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 

4. GILLIES, A. (2014). Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course. London: 

Routledge 

5. JONES, R. (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester: St Jerome Publishing. 

6. MAFTEI-GOLOPENȚIA, E., R.M. TOPALĂ, O.F. AVORNICESEI (2016) Interpretarea de 

Conferință. Tehnici și Aplicații. Craiova: Editura Universitaria. 

7. NOLAN, J. (2005). Interpretation. Techniques and Exercises.  Great Britain: Multilingual Matters 

Ltd. 

8. TAYLOR-BOULADON, V. (2011). Conference Interpreting. Principles and Practice. 3rd ed. 

Charleston: CreateSpace.    



9. ANDRES, D. 2002. Konsekutivdolmetschen und Notation. Frankfurt: Peter Lang; 

10. AVORNICESEI, O.-F. (2022) Simultaneous Interpretation in International Relations. Sample 

Speeches and Practical Activities for the Use of Second-Year M.A. Students in Specialised 

Translation and Interpretation. Craiova: Editura Universitaria. 

11. AVORNICESEI, O.-F. (2022) Simultandolmetschen für internationale Beziehungen. 

Redesammlung für praktische Übungen für die MA/Studierenden im 2. Jahrgang des 

Masterprogramms für Fachübersetzen und -dolmetschen (MATIS). Editura Universitaria, Craiova 

12. AVORNICESEI, O.-F. (2022) A Practical Course for Simultaneous Interpretation. Sample 

Speeches and Practical Activities for the Use of Second-Year M.A. Students of Specialised 

Translation and Interpretation, Colecția FILOLOGIE, Editura PRO Universitaria, București. 

13. AVORNICESEI, O.-F. (2022) Praktischer Kurs für Simultandolmetschen. Redesammlung für 

praktische Übungen für die MA-Studierenden im 2. Jahrgang des Masterprogramms für 

Fachübersetzen und -dolmetschen (MATIS), Colecția FILOLOGIE, Editura PRO Universitaria, 

București. 

14. Association Internationale des Interprètes de Conférence, http://www.aiic.net/ 

15. Interpreter Training Resources, http://interpreters.free.fr/consec.htm  

16. Speech Repository 2.0 [online]. Adresă URL: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-

universities/speech_repository.htm 

17. Online Rsources for Conference Interpreter Training: https://orcit.eu 

  

 

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)………………………….….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Studentul traduce din limba C în limba A un text 

la prima vedere (10-12 rânduri) și interpretează consecutiv, fără notițe, un discurs pe o tematică 

generală (3 minute). 

 

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

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
3  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
3  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar, proiect, laborator etc. 
3  

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  14 ore 

 
Semnături: 

http://www.aiic.net/
http://interpreters.free.fr/consec.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/speech_repository.htm


Data completării: 
Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

29.09.2022 
 lector univ.dr. Oana-Florina 

Avornicesei (laborator limba C – 

germană) 

 
 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 
 

 

 

 

 

 

Decan   

Șef lucr. 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. 

 

 


