Anul universitar  
Misiunile programului de studii TRADUCERE SI INTERPRETARE
din domeniul de licenţţ Limbi Moderne Aplicate 'ciclul I ( program de ) ani* Anii I+ II+ III
Modalitţţi ţi criterii de evaluare+ asigurarea recunoaţterii acumulţrilor progresive la disciplinele programului

Misiuni ale programului de studii
Formarea de traducători ăi interpreăi pentru domeniile economic ătiinăific tehnic administrativ juridic
Misiunea didacticţ

ăi cultural conform cerinăelor pieăei muncii din ăară ăi din UE
Formarea de absolvenăi capabili să se perfecăioneze prin studii de nivel masteral ăi doctoral prin antrenarea lor la
realizarea unor teme ăi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfăăurarea

Misiunea de cercetare

programului

Modalităţi şi criterii de evaluare; asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la discipline
Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*



I
sem 

Limba română contemporană

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

studenăilor în seminar '%*+) prezenăa

•

% subiecte teoretice ăi $ aplicaăii

'$*+) test de evaluare a cunoătinăelor

•

Nota finală media dintre nota de la proba scrisă '($) ăi

însuăite ăi a capacităăii studenăilor de a le

nota pentru activitatea de seminar '($)

aplica în exerciăii incluzând ăi verificarea

•

Nota pentru activitate reflectă prestaăiile

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Sală asigurată de DCLS

bibliografiei parcurse '/*+) teme de casă
'*+)
•

Notele de promovare la examen ăi la
activitatea de seminar sunt recunoscute
până la promovarea disciplinei

Limba englezţ
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

$ subiecte ' subiect teoretic  subiect practic)

examenul scris au pondere egală 'pondere

•

Condiăia de promovare nota minimă 2 la activitatea pe

2*+ fiecare)

•

parcurs care presupune evaluarea temelor scrise ăi
participarea
$

I

Limba străină contemporană B1

sem $

$ Engleză

la

curs

conform

regulamentului

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar ăi la examen sunt valabile până la

UPT

promovarea disciplinei

respectiv la examenul scris
•

Nota la activitatea pe parcurs ăi nota la

Nota finală media dintre nota la examenul scris ăi nota
pentru activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)

•

Notarea se face pe fiecare subiect acordarea notei 2
presupune rezolvarea a ½ din punctajul de **+ acordat
pentru fiecare subiect

•

Acordarea notei * studentul rezolvă cantitativ ăi calitativ
cele $ subiecte

•

Sală asigurată de DCLS

, Limba francezţ
%

•

Nota pentru activitatea pe parcurs

I

Limba străină contemporană C1

•

Examen scris

presupune evaluarea temelor scrise

sem $

 $ Franceză ( Germană

•

$ examinatori interni

'realizarea unui dosar de către student) ăi

•

2 subiecte 'aplicaăii)

participarea la curs conform regulamentului

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota finală media dintre nota la examenul scris ăi nota la
activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)

UPT
•

Notele de promovare la activitatea de

•

Nota 2 se acordă pentru obăinerea a ½ din punctaj

seminar ăi la examen sunt valabile până la

•

Nota * se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor

promovarea disciplinei

subiectelor
•

•

Sală asigurată de DCLS

Se notează ăi prezenăa la seminar conform
regulamentului

, Limba germanţ
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

2 subiecte '$ subiecte teoretice ăi % aplicaăii 1 exerciăii)

•

Nota finală media dintre nota la examenul scris ăi nota la

•

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)
•

Tratarea fiecărui subiect este obligatorie Nota 2 se

•

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar ăi la examen sunt valabile până la

explicită în partea teoretică ăi pentru rezolvarea a %*+

promovarea disciplinei
•

Toate temele se tratează explicit ăi se

Nota * se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor

completează

subiectelor

Exerciăiile se rezolvă corect în proporăie de

Sală asigurată de DCLS

cel puăin 82+

Limba englezţ

/

regulamentului

acordă pentru enunăarea problemelor cheie fără tratarea

din exerciăii
•

Se notează ăi prezenăa la seminar conform

•

cu

exemplificări

multiple

Nota pentru activitatea de la seminar

•

Examen scris

reprezintă ½ din nota finală ăi se acordă

I

Teoria ăi practica traducerii

•

$ examinatori interni

pentru 

sem $

generale B1$ Engleză

•

$ subiecte unul constând din % întrebări teoretice ăi unul

1 Efectuarea temelor de casă 2*+:

constând din $ aplicaăii

1

Media notelor la examen reprezintă ($ din nota finală

desfăăoară în timpul seminariilor /*+:

•

Participarea

la

activităăile

care

se

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota 2 se obăine pentru răspunsul corect cantitativ ăi

1 Prezenăa la seminarii *+

calitativ la întrebările ale căror punctaj totalizează cifra 2

Nota devine definitivă după consultarea cu

ăi pentru rezolvarea calitativă a aplicaăiilor practice ale

titularul de curs

căror punctaj totalizează cifra 2
•

•

Notele de promovare la activitatea de

Nota * se obăine pentru răspunsul corect cantitativ ăi

seminar ăi la examen sunt valabile până la

calitativ la întrebările ale căror punctaj totalizează cifra *

promovarea disciplinei

ăi pentru rezolvarea calitativă a aplicaăiilor practice ale
căror punctaj totalizează cifra *
•

Sală repartizată de FSC

, Limba francezţ

•

Examinare pe parcursul semestrului prin

•

Evaluare distribuită

activități practice un test de verificare a

•

$ examinatori interni

cunoătinăelor teoretice ăi o aplicaăie ( o

•

$ note pentru evaluarea cunoătinăelor teoretice ăi

lucrare cu caracter aplicativ 'săpt a %1a a

practice  test de verificare a cunoătinăelor teoretice cu

fiecărui semestru)

/ întrebări ăi aplicaăie 'semestrul I):  lucrare
semestrială cu caracter aplicativ în semestrul II 'analiza
2

Notele de promovare la activitatea de

I

Teoria ăi practica traducerii

ăi traducerea unui text pragmatic din limba franceză în

sem  $

generale C1 $ Franceză (

limba română):  notă pentru activitatea de seminar

seminar ăi la probele de evaluare a

Nota finală media notelor rezultate din evaluarea

cunoătinăelor

cunoătinăelor ăi a notei pentru activitatea de seminar

promovarea disciplinei

Germană

•

'pondere 2*+ fiecare)
•

Nota 2 se acordă pentru obăinerea a ½ din punctajul total
aferent evaluării cunoătinăelor la teste ăi pe parcursul
semestrului

•

Nota * se acordă pentru obăinerea punctajului maxim

•

sunt

valabile

până

la

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
din punctajul total aferent evaluării cunoătinăelor la teste
ăi pe parcursul semestrului pentru însuăirea corectă a
noăiunilor teoretice ăi capacitatea de a le utiliza în
aplicaăii practice
•

Sală repartizată de FSC
, Limba germanţ

•

Evaluare distribuită

•

% examinatori interni

•

 subiect teoretic ăi  aplicaăie

•

Se acordă o notă la seminar ăi două note pentru
evaluarea cunoătinăelor 'pondere 2*+ fiecare)

•

•

•

Se notează ăi prezenăa la seminar conform
regulamentului

•

Notele de promovare la activitatea de

Nota 2 pentru enunăarea problemelor cheie fără tratarea

seminar ăi la probele de evaluare a

lor explicită pentru fiecare subiect în parte

cunoătinăelor

Nota * pentru tratarea explicită cu exemplificări ăi

promovarea disciplinei

sunt

valabile

până

la

informaăii suplimentare din bibliografie
•

Sală repartizată de DCLS

Limba englezţ

;

I
sem 

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

media dintre activitatea de seminar si
lucrarea de sfârăit de semestru Lucrarea

, Exprimare scrisţ
Curs practic B1Engleză

Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă

•

% subiecte practice

are o pondere de %%+ din nota la

•

Notarea se face pe baza examenului scris ăi a activităăii

activitatea de seminar

pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)
•

Nota 2 se acordă dacă studentul răspunde parăial

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar ăi la probele de evaluare a

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*

•

cerinăei folosind un vocabular limitat ăi structuri simple

cunoătinăelor

sunt

cu greăeli care afectează parăial sensul

promovarea disciplinei

valabile

până

la

Nota * studentul răspunde in totalitate cerinăei
folosind corect un vocabular bogat ăi structuri complexe

•

Sală repartizată de DCLS

$ Exprimare oralţ
•

O testare și o prezentare orală pe o temă dată în care

$
•

timpul seminariilor 'în cadrul activităăilor de

este evaluată capacitatea de a comunica oral în limba

grup expuneri individuale) $*+ prezenăă

engleză în contexte profesionale ăi culturale specifice
prin utilizarea registrelor si variantelor lingvistice

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar ăi la probele de evaluare a

specifice în vorbire
•

Teme de casă %*+ 2*+ performanăă în

cunoătinăelor

Media dintre nota la evaluările pe parcurs ăi nota pentru

sunt

valabile

până

la

promovarea disciplinei

activitatea pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)
•

Condiăia de acordare a notei 2 studentul(studenta
utilizează în procent de 50%, structurile limbii engleze în
scopul formulării unor mesaje orale corecte adecvate
situaăiei de comunicare

•

Condiăia de acordare a notei * studentul(studenta
utilizează în procent de 100%, structurile limbii engleze în
scopul formulării unor mesaje orale corecte adecvate
situaăiei de comunicare

•
I
=

sem 

Utilizarea calculatoarelor

Săli repartizate de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

Trei teste pe parcursul semestrului

•

Doi examinatori interni

•

Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă

•

Test grilă cu 2* de întrebări

media aritmetică a notelor primite le cele

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota de la examen reprezintă $(% din nota finală

•

Nota 2 se obăine pentru $2 de răspunsuri corecte

•

Nota * se obăine pentru 2* de răspunsuri corecte

•

Sală repartizată de AIA

trei teste
•

Nota la activitatea practica reprezintă (%
din nota finală

•

Notele obăinute la examen ăi la activitatea
pe

parcurs

sunt

valabile

până

la

promovarea disciplinei

I
>

sem $

Educaăie fizică$

•

Evaluare distribuită cu calificative A(R

•

$ examinatori externi

•

Criterii de notare progresul realizat la indicatorii de

•

la absolvirea promoăiei

motricitate ăi prezenăa
•

Sală repartizată de EFS

•

Evaluare distribuită

•

% examinatori interni

•

Teste pe parcursul semestrului 'săpt a =1a si a %1a)

Nota de promovare este recunoscută până

Se acorda o nota pentru activitatea de seminar
reprezentând media dintre notele acordate pentru teme
Discipline facultative
8

răspunsuri orale sau scrise in timpul seminarului etc

I
sem $

Activitatea de seminar se promovează dacă media
Limba străină D $ @

notelor primite este cel puăin 2 iar frecventarea

Germană( Spaniolă

seminarului a fost conform regulamentului Nota finală o
reprezintă media activităăii de seminar ăi media testelor
pe parcursul semestrului 'k k$B*2) 
•

Nota 2 se acordă pt rezolvarea a cel puăin 2*+ din
subiecte la fiecare din teste

•

Nota * presupune rezolvarea a **+ din subiecte la



Notele de promovare la teste ăi la activitatea
de seminar se recunosc până la promovarea
disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
fiecare din teste

Disciplină facultativă
I

Modul pedagogic @

sem 

Psihologia educaţiei

•

Sală repartizată de DCLS( DAAD

•

Examen scris

•

$ examinatori externi

•

Examen grilă cu $= itemi

•

Nota 2  rezolvarea corectă a $ itemi

nota finală 'note recunoscute până la

•

Nota * rezolvarea corectă a $= itemi

promovarea disciplinei

•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt

•

Activitatea pe parcurs  pondere 2* + din

studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

Disciplină facultativă
I

Modul pedagogic @ Pedagogie

sem $

I

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Test grilă cu > itemi

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul
grilă '2*+) şi cea de la activitatea practică de seminar

•

•

Activitatea pe parcurs  pondere

'2*+)

2* + din nota finală 'note recunoscute

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul

până la promovarea disciplinei)

grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 2
•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

*

I

Limba română

sem $

analiză şi producere de text



•

Examen scris

Nota pentru activitate reflectă prestaţiile

•

$ examinatori

studenţilor în seminar '/*+) prezenţa

•

* întrebări raportate la noţiunile teoretice şi la

'$*+) test de evaluare a cunoştinţelor

informaţiile din bibliografia parcursă reprezentând 2*+

însuşite şi a capacităţii studenţilor de a le

din nota la examen şi $ aplicaţii cu pondere de 2*+ din

aplica în exerciţii '/*+)

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*



nota la examen
•

sem $

Nota examenului şi nota pentru activitatea pe parcurs au

activitatea de seminar sunt recunoscute

pondere egală '2*+ fiecare):

până la promovarea disciplinei

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

% examinatori interni

•

Criterii de notare examinarea finala reprezintă $(% din
nota finală iar activitatea de seminar (%

I


Cultură şi civilizaţie B1Engleză

•

Nota

*

se

obţine

pentru

însuşirea



Aplicaţii practice proiecte pe teme date plus
o examinare orala finala

Nota 2 se obţine dacă atât aplicaţiile de pe parcurs cât şi
examinarea finala sunt rezolvate de nota 2

•

Notele de promovare la examen si la

corectă



Nota

de

promovare

la

seminar

este

recunoscută până la absolvirea promoţiei

a

cunoştinţelor teoretice si interpretarea lor adecvată
•

Sală repartizată de DCLS

, Limba franceză
•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori

•

dosarul cu teme care cuprinde cate un

 Exprimare scrisă
•
$

I

Curs practic C1Franceză (

sem $

Germană

•

•

Exerciţii practice de analiză de texte şi redactare a

exerciţiu din fiecare capitol parcurs
•

Notele de promovare la activitatea de

diferitelor tipuri de texte

seminar şi la probele de evaluare a

Media dintre nota la testul scris şi nota pentru activitatea

cunoştinţelor

pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)

promovarea disciplinei

Nota 2 pt respectarea aproximativă a cerinţei aplicarea
minima a cunoştinţelor teoretice pe texte exprimare fără
greşeli grave de limbă 'gramatică lexic) :

•

2*+ din nota de activitate o reprezintă

Nota * pentru aplicarea corectă a cunoştinţelor

sunt

valabile

până

la

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
teoretice exprimare corectă şi nuanţată
•

Sală repartizată de DCLS

$ Exprimare orală
•

$ subiecte

•

Media dintre nota la examinarea orală şi nota pentru

seminar şi la probele de evaluare a

activitatea pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)

cunoştinţelor

Nota 2 se acordă dacă studentul răspunde parţial cerinţei

promovarea disciplinei

•

•

Notele de promovare la activitatea de

sunt

valabile

până

la

folosind un vocabular limitat şi structuri simple cu greşeli
care afectează parţial sensul
•

Nota * se acordă dacă studentul răspunde in totalitate
cerinţei folosind un vocabular bogat şi nuanţat şi
structuri complexe respectiv dacă se respectă criteriile
specifice de fluenţă acurateţe adecvare

•

Sală repartizată de DCLS
, Limba germană

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori

•

 Exprimare scrisă

Se notează şi prezenta la seminar conform
regulamentului
Notele de promovare la activitatea de

•

% subiecte

•

Tratarea fiecărui subiect este obligatorie

seminar şi la probele de evaluare a

•

Notarea se face pe baza examenului scris şi a activităţii

cunoştinţelor

pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)

promovarea disciplinei

•

Nota 2 se acordă dacă studentul răspunde parţial cerinţei
folosind un vocabular limitat şi structuri simple cu greşeli
care afectează parţial sensul

•

sunt

valabile

până

la

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota * studentul răspunde in totalitate cerinţei folosind
corect un vocabular bogat şi nuanţat şi structuri
complexe

•

•

Sală repartizată de DAAD

$ Exprimare orală

Se notează şi prezenta la seminar conform
regulamentului

•

Notele de promovare la activitatea de

•

 subiect oral

seminar şi la probele de evaluare a

•

Media dintre nota la examenul oral şi nota pentru

cunoştinţelor

activitatea pe parcurs 'pondere 2*+ fiecare)

promovarea disciplinei

•

sunt

valabile

până

la

Condiţia de acordare a notei 2 studentul obţine nota 2 la
fiecare dintre subiecte 'subiectele au pondere egală):

•

Condiţia de acordare a notei * subiectul este tratat
conform cerinţelor vocabularul utilizat reflectă o bună
cunoaştere a limbii germane iar modul de argumentare
este bine structurat şi susţinut prin exemple pertinente

•

Sală repartizată de DAAD

, Limba engleză

II
%

sem %

Pragmatică

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Evaluarea se face prin probă scrisă care vizează atât
cunoștințele teoretice cât și cele practice

B 'Engleză) C 'Franceză (
Germană)

•

Nota finală media dintre notele la proba scrisă 'pondere
2*+) şi nota pentru activitatea la seminar 'pondere
2*+)

•

Nota 2 pentru tratarea corectă, în proporție de 2*+ a
subiectelor de examen

•

Notele de promovare la examen si la
activitatea de seminar sunt valabile până la
promovarea disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia
de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota * pentru tratarea corectă, în proporție de **+ a
subiectelor de examen

•

Sală repartizată de DCLS
, Limba franceză

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

2 puncte % puncte teoretice si $ aplicaţii

•

Nota finală media dintre nota de la examen'pondere
2*+) şi nota pentru activitatea de seminar 'pondere
2*+)

•

Prezentările de bibliografie reprezintă (% din nota de
activitate

•

Nota 2 la examen se obţine dacă atât punctele teoretice
cât şi aplicaţiile sunt rezolvate de minim 2 În caz contrar
se reface fie partea teoretică fie cea practică 'la care nu
s1a obţinut nota 2)

•

Nota * pt înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor
teoretice şi capacitatea de a le utiliza în aplicaţii practice

•

Sală repartizată de DCLS

), Limba germană
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

 probă teoretică '; întrebări grupate) şi  probă practică
'analiză pe text)

•

Nota finală media dintre notele de la probele scrise

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor
progresive în cadrul disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
'($) şi nota pentru activitatea de seminar '($)
•

Nota 2 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DCLS

, Limba engleză
•

Examen scris

•

Nr examinatori interni $

•

Subiecte $ subiecte cu caracter teoretic $1% subiecte cu
caracter aplicativ prin care se urmăreşte utilizarea

/

II
sem %

Germană)

seminar şi la examen sunt valabile până la
promovarea disciplinei

Temele reprezintă /*+ din activitatea de seminar

•

Nota finală Se acordă conform regulamentului Ponderea
examenului şi a activităţii de seminar din nota finala este
egală '2*+)

B 'Engleză) C 'Franceză (
•

Nota

2

prezenăa

minimă

obligatorie

conform

regulamentului răspunsuri la (% din seminarii teme
efectuate

la

(%

din

totalul

temelor

cumularea

punctajului minim de promovare la examen
•

Nota *  prezenţa la activităţile didactice conform
regulamentului efectuarea corectă a tuturor temelor de
casă intervenţii de calitate la seminar răspunsuri corecte
la toate subiectele de examen

•

Notele de promovare la activitatea de

domeniului în care studenţii vor lucra după absolvire
•

Terminologie

•

cunoştinţelor predate si corelarea cu nevoile specifice ale

Sală repartizată de DCLS
, Limba franceză

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Examenul constă din $ subiecte teoretice si $ aplicaţii
Nota de promovare a examenului este 2 dacă fiecare
subiect este rezolvat 2*+ Nota pentru activitatea de
seminar reprezintă media dintre notele primite pentru
teme răspunsuri orale sau scrise la seminar etc iar
frecvenţa este conform regulamentului Această notă
trebuie să fie minimum 2

•

Nota finală reprezintă media dintre nota la examen 2*+
si nota pentru activitatea de seminar 2*+

•

Nota 2 la examen se acorda daca studentul rezolva ½
din subiectele teoretice si din aplicaţii

•

Nota * la examen se acordă dacă studentul rezolvă
integral şi corect toate cerinţele subiectelor teoretice şi
ale aplicaţiilor

•

Sală repartizată de DCLS

), Limba germană
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

2 întrebări 'o întrebare teoretică şi una practică la fiecare
segment şi traducerea unui text de specialitate)

•

Se acorda o notă la seminar si o notă la examen

•

Nota 2 pt enunţarea problemelor cheie fără tratarea lor
explicită pt fiecare subiect în parte

•

Se notează şi prezenţa la seminar conform
regulamentului

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota * pt tratarea explicită cu exemplificări şi informaţii
suplimentare din bibliografie

•

Sala repartizată de DAAD
•

2

II

Iniţiere în interpretare B 1

sem %

Engleză

Nota pentru activitatea de la seminar

•

Examen oral

reprezintă ½ din nota finală şi se obţine

•

$ examinatori interni

prin

•

 subiect practic 'un text de interpretat de aproximativ

•

2* cuvinte)

laborator '2*+)

Nota finală media dintre nota la examenul oral şi nota la

•

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)

dovedească documentarea lexicologică şi

Nota 2 se obţine pentru redarea inteligibilă în limba ţintă

terminologică

a cel puţin ($ din textul de interpretat

situaţiei de interpretare consecutivă pe o

Nota * se obţine pentru redarea integrală corectă şi

temă dată '2*+)

•

•

•

idiomatică(naturală e sensului din textul de interpretat
•

•

Sală repartizată de DCLS

Intervenţii corecte și frecvente la

Realizarea unui portofoliu care să

în

vederea

pregătirii

Notele de promovare la activitatea de
seminar si(sau la examen sunt valabile
pana la promovarea disciplinei

;

II

Traducere generală A1B 'A 1

sem %

Română B@Engleză)

•

Examen scris

•

Evaluatori interni

•

Traducerea unui text din limba română in limba engleză

•

Nota finală media dintre notele la proba scrisă 'pondere

•

•

Notele de promovare la teste şi la temele

2*+) şi nota pentru activitatea la seminar 'pondere

de casă sunt valabile până la promovarea

2*+)

disciplinei

Nota 2 se acordă pentru o traducere care dovedeşte un
minim de cunoştinţe în domeniu şi care nu conţine
greşeli flagrante de sens şi de limbă

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota * se acordă pentru o traducere corectă în proportie
de cel puţin 82+ care dovedeşte o buna înţelegere a
textului în limba română exprimare corectă şi nuanţată în
limba engleză etc

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

Evaluatori interni

•

Media dintre nota rezultată în urma a $ teste pe parcursul
semestrului '2*+) şi nota acordată pentru activitatea în
cadrul seminarului '2*+)

•

Cele $ teste constau în traducerea unui text din limba
română in limba franceză ( germană Nota 2 la teste se
acordă pentru o traducere care dovedeşte un minim de

=

II
sem %

Traducere generală A1C 'A 1

cunoştinţe în domeniu şi care nu conţine greşeli flagrante

Română C @ Franceză (
Germană)

de casă sunt valabile până la promovarea

traducere corectă în proportie de cel puţin 82+ care

disciplinei

exprimare corectă şi nuanţată în limba franceză (
germană etc
Nota de trecere pentru activitatea din cadrul seminarului
se acordă în funcţie de calitatea şi cantitatea atât a
răspunsurilor în timpul orei cât şi a temelor de casă
'traduceri de texte din româna în franceză( germană)
•
>

II

Cultură şi civilizaţie

Notele de promovare la teste şi la temele

de sens şi de limbă Nota * se acordă pentru o

dovedeşte o buna înţelegere a textului în limba română

•

•

Sală repartizată de DCLS

, Limba franceză

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
sem %

C @ Franceză ( Germană

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

Criterii de notare examinarea finala reprezintă 2*+ din
nota finală şi activitatea de seminar 2*+

•

Nota 2 se obţine dacă atât aplicaţiile de pe parcurs cât şi
examinarea finala sunt rezolvate de nota 2

•

Nota

*

se

obţine

pentru

însuşirea

$
corectă

a

•

cunoştinţelor teoretice si interpretarea lor adecvată
•

Sală repartizată de DCLS

o examinare orală finală
•

Evaluare distribuită

•

% examinatori interni

•

Criterii de notare examinarea finală reprezintă $(% din

Activitatea de seminar reprezintă (% din
nota finală

, Limba germană
•

Aplicaţii practice proiecte pe teme date plus

•

Nota de promovare la seminar este
recunoscuta până la absolvirea promoţiei

nota finală
•

Nota 2 se obţine dacă atât aplicaţiile de pe parcurs cât şi
examinarea finală sunt rezolvate de nota 2

•

Nota * se obţine pentru însuşirea corectă a
cunoştinţelor teoretice şi interpretarea lor adecvată

II
8

sem %

Introducere în economie

•

Sala repartizată de DAAD

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

%%+ din nota lucrării scrise se recunosc

•

$ subiecte teoretice şi $ aplicaţii

până la promovarea disciplinei

•

Teste de verificare a cunoştinţelor 'teorie şi aplicaţii) cu
pondere de %*+ din nota lucrării scrise

•

Nota 2 pentru rezolvarea a % subiecte din / de minimum

•

2*+ '$ aplicaţii) din cele / subiecte sau 1

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
nota 2
•

Nota * pentru rezolvarea celor / subiecte de 82* la
care se cumulează nota de seminar

II
$*

sem %/

Educaţie fizică

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită cu calificative A(R

•

Examinatori externi

•

Criterii de notare progresul realizat la indicatorii de

•

Nota de promovare este recunoscută până
la absolvirea promoţiei

motricitate şi prezenţa

$

II
sem %/

•

Sală repartizată de EFS

•

Colocviu

•

Examinatori interni

•

Notarea se face prin evaluarea unui dosar de practică
care conţine informaţii referitoare la activitatea efectivă

Practică 1,2

•

de practică care cuprinde 8* ore(semestru

pe care studenţii o desfăşoară în organizaţiile repartizate
•

Evaluarea se realizează la sfârşitul stagiului

Calificativul se acordă în funcţie de pertinenţa
observaţiilor prezentate în dosarul de practică

$$

II
sem %/

Discipline facultative
Limba străină D %/ @
Franceză ( Germană

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

% examinatori interni

•

Teste pe parcursul semestrului 'săpt a =1a si a %1a)
Se acorda o nota pentru activitatea de seminar
reprezentând media dintre notele acordate pentru teme
răspunsuri orale sau scrise in timpul seminarului etc
Activitatea de seminar se promovează dacă media
notelor primite este cel puţin 2 iar frecventarea



Notele de promovare la teste şi la activitatea
de

seminar

se

promovarea disciplinei

recunosc

până

la

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
seminarului a fost conform regulamentului Nota finală o
reprezintă media activităţii de seminar şi media testelor
pe parcursul semestrului 'k k$B*2) 
•

Nota 2 se acordă pt rezolvarea a cel puţin 2*+ din
subiecte la fiecare din teste

•

Nota * presupune rezolvarea a **+ din subiecte la
fiecare din teste

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Test grilă cu $* întrebări

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul

II
sem %

grilă '=*+) şi cea de la activitatea practică de seminar

Disciplină facultativă

•

nota finală 'note recunoscute până la

'%*+)

Pedagogie $
•

Activitatea pe parcurs  pondere 2*+ din

promovarea

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul
grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 2

•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

a cunoştinţelor şi la activitatea de seminar

•

Notele de promovare la probele de evaluare

II

Disciplină facultativă

•

Test grilă cu $* întrebări

sunt recunoscute până la promovarea

sem /

Didactica specialităţii

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul

disciplinei

grilă '=*+) şi cea de la activitatea practică de seminar
'%*+)

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul
grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 2

•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

, Limba engleză
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru asimilarea cunoştinţelor teoretice şi
practice Evaluarea se face prin probă scrisă constând
din 2 întrebări $ referitoare la noţiuni teoretice iar % la
aplicaţii din care  referitoare la materia predată la curs
şi $ la activităţile efectuate la seminar Subiectele privind

II
$%

sem /

activităţile efectuate la seminar sunt formulate de cadrul

Analiza discursului
B 'Engleză) C 'Franceză (
Germană)

activitatea de seminar sunt valabile până la

evaluat cu puncte care sunt transformate în note O notă

promovarea disciplinei

Nota finală media dintre notele la proba scrisă 'pondere
2*+) şi nota pentru activitatea la seminar 'pondere
2*+)

•

Nota 2 pentru obţinerea punctajului  pentru răspunsurile
la întrebările teoretice şi aplicaţiile la curs şi  pentru
răspunsurile la aplicaţiile de la seminar

•

Notele de promovare la examen şi la

didactic care predă seminarul Răspunsul la întrebări este

se acordă pentru activitatea la seminar
•

•

Nota * pentru obţinerea punctajului % la întrebările
teoretice şi aplicaţiile la curs şi a punctajului / pentru

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia
de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
răspunsurile la aplicaţiile de la seminar
•

Sală repartizată de DCLS
, Limba franceză

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

2 puncte % puncte teoretice si $ aplicaţii

•

Nota finală media dintre nota de la examen 'pondere
2*+) şi nota pentru activitatea de seminar 'pondere
2*+)

•

Prezentările de bibliografie reprezintă (% din nota de
activitate

•

Nota 2 la examen se obţine dacă atât punctele teoretice
cât şi aplicaţiile sunt rezolvate de minim 2 În caz contrar
se reface fie partea teoretică fie cea practică 'la care nu
s1a obţinut nota 2)

•

Nota * pt înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor
teoretice şi capacitatea de a le utiliza în aplicaţii practice

•

Sală repartizată de DCLS

), Limba germană
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

$ probe  probă teoretică '; întrebări grupate) şi 
probă practică 'analiză pe text)

•

Nota finală nota la examenul scris şi nota pentru
activitatea pe parcurs au pondere egală '2*+ fiecare)

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor
progresive în cadrul disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota 2 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DAAD

, Limba engleză
•

Examen scris

•

Nr examinatori interni $

•

Subiecte $ subiecte cu caracter teoretic $1% subiecte cu
caracter aplicativ prin care se urmăreşte utilizarea
cunoştinţelor predate si corelarea cu nevoile specifice ale
domeniului in care studenţii vor lucra după absolvire

$/

II
sem /

•

Temele reprezintă /*+ din activitatea de seminar

•

Nota finală Se acordă conform regulamentului Ponderea
examenului şi a activităţii de seminar din nota finală este

Limbaje specializate
B 'Engleză) C 'Franceză (
Germană)

•

egală '2*+)
•

Nota

2

prezenţa

minimă

obligatorie

conform

regulamentului răspunsuri la (% din seminarii teme
efectuate

la

(%

din

totalul

temelor

cumularea

punctajului minim de promovare la examen
•

Nota *  prezenţa la activităţile didactice conform
regulamentului efectuarea corectă a tuturor temelor de
casă intervenţii de calitate la seminar răspunsuri corecte
la toate subiectele de examen

•

Sală repartizată de DCLS
, Limba franceză

•

Examen scris

Notele de promovare la examen şi la
activitatea de seminar sunt recunoscute
până la promovarea disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

$ examinatori interni

•

Lucrare finală cu $ puncte teoretice si $ aplicaţii

•

Ponderea examenului şi a activităţii de seminar din nota
finală este egală '2*+)

•

Nota 2 se obţine dacă atât punctele teoretice cât şi
aplicaţiile sunt rezolvate de minim 2

•

Nota * pt înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor
teoretice şi capacitatea de a le utiliza in aplicaţii practice

•

Sală repartizată de DCLS

), Limba germană
•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Lucrare finală cu $ puncte teoretice si $ aplicaţii

•

Ponderea examenului şi a activităţii de seminar din nota
finală este egală '2*+)

•

Nota 2 se obţine dacă atât punctele teoretice cât şi
aplicaţiile sunt rezolvate de minim 2

•

Nota * pt înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor
teoretice şi capacitatea de a le utiliza in aplicaţii practice

$2

II
sem /

Interpretare consecutivă B @

•

Sală repartizată de DAAD

•

Examen oral

•

$ examinatori interni

reprezintă ½ din nota finală şi se obţine

•

 subiect teoretic și  subiect practic 'un discurs de

prin

interpretat de aproximativ 2* cuvinte)

• Corectitudinea și frecvența intervențiilor

Engleză
•

Nota finală media dintre nota la examenul oral şi nota la

•

Nota pentru activitatea de la seminar

la laborator '2*+)

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)
•

•

• Realizarea

unui

portofoliu

care

să

Nota 2 se obţine pentru redarea inteligibilă în limba ţintă

dovedească documentarea lexicologică

a cel puţin ($ din discursul de interpretat 

şi terminologică în vederea pregătirii

Nota * se obţine pentru redarea integrală corectă şi

situaţiei de interpretare consecutivă pe o

idiomatică(naturală e sensului din discursul de interpretat

temă dată (50%)

și pentru tratarea corectă și integrala a subiectului

•

Notele de promovare la activitatea de

teoretic

seminar şi la examen sunt valabile până la

•

Sala laboratorul de interpretare A $*%

promovarea disciplinei

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Evaluarea se realizează pe parcursul semestrului prin
urmărind capacitatea studenților de a analiza interpreta
şi traduce texte economice de interes larg şi semi1
specializat din limba B 'engleză) în limba A 'română) şi
invers. Examenul constă din traducerea a $ texte similare

$2

II

Traducere economică B@A A1

sem /

B 'A @ Română B 1Engleză)

celor abordate pe parcursul semestrului din limba B în
limba A şi invers 
•

Nota 2 la examen se obţine dacă studentul face dovada
înţelegerii textului de tradus iar traducerea este realizată
parţial

•

Nota * se acordă dacă traducerea textului este
pertinentă cu soluţii ce reflectă o bună însuşire a
problemelor discutate în timpul seminariilor iar textul este
adaptat la situaţia de traducere

•

Punctajul se stabileşte în funcţie de text şi de

•

Notele de promovare la probele de evaluare
a cunoştinţelor şi la activitatea de seminar
sunt recunoscute până la promovarea
disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
problematica ce urmează a fi evaluată
•

Sală repartizată de DCLS

, Limba franceză
•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru evaluarea cunoştinţelor 'analiza şi
traducerea unui text economic din limba franceză în
limba română şi invers):  notă pentru activitatea de
seminar

•

Nota finală reprezintă media notelor pentru evaluarea
cunoătinăelor pe parcursul semestrului '2*+)și a notei

•

a cunoştinţelor şi la activitatea de seminar

pentru activitatea de seminar (50%)

$;

II
sem /

Traducere economică C1A A1

•

Nota 2 se acordă pentru obăinerea a ½ din punctaj

C 'A @ Română C @ Franceză

•

Nota * se acordă pentru tratarea corectă ăi integrală a

( Germană)

subiectelor
•

Sală repartizată de DCLS
, Limba germană

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru evaluarea cunoştinţelor 'analiza şi
traducerea unui text economic din limba germana în
limba română şi invers):  notă pentru activitatea de
seminar

•

Nota finală reprezintă media celor două note acordate
pentru evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului

Notele de promovare la probele de evaluare

sunt recunoscute până la promovarea
disciplinei
•

Nota la activitatea de seminar participarea
la seminar răspunsuri teme

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
'pondere 2*+) şi nota acordată pentru activitatea de
seminar 'pondere 2*+)
•

Nota 2 se acordă pentru rezolvarea a ½ din grila de
analiză a textului de tradus şi pentru obţinerea a ½ din
punctajul aferent traducerii

•

Nota * se acordă pentru analiza şi traducerea corectă
şi nuanţată a textului pentru respectarea normelor
specifice traducerii economice

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

Criterii de notare examinarea finală reprezintă $(% din
nota finală activitatea pe parcurs reprezintă (% din

$=

II
sem /

nota finală

Noţiuni de ştiinţă şi tehnologie
•

•

Nota 2 se obţine dacă atât aplicaţiile de pe parcurs cât şi

Nota

de

promovare

la

seminar

este

recunoscuta până la absolvirea promoţiei

examinarea finală sunt rezolvate de nota 2
•

Nota * se obţine pentru însuşirea corectă a
cunoştinţelor teoretice şi interpretarea lor adecvată

$>

III

Traducere asistată de

sem 2

calculator 'TAC)

•

Sala repartizată de DCLS

•

Examen scris

•

$ examinatori intern

seminar şi la examen sunt valabile până la

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen

promovarea disciplinei

'un subiect teoretic și realizarea unei traduceri asistată

•

•

Notele de promovare la activitatea de

Nota pentru activitatea de la seminar

de calculator) şi a notei pentru activitatea de seminar

reprezintă 2*+ din nota finală şi se obţine

'pondere 2*+ fiecare)

prin notarea prezenţei şi participării la

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
•

Nota 2 se obţine pentru răspunsul corect cantitativ şi

activităţile de seminar

calitativ la întrebările teoretice şi rezolvarea calitativă a
subiectelor practice ale căror punctaj totalizează cifra 2
•

Nota * se obţine pentru răspunsul corect cantitativ şi
calitativ la întrebările teoretice şi rezolvarea calitativă a
subiectelor practice ale căror punctaj totalizează cifra *

•

Sală repartizată de FSC pentru curs Laborator
Calculatoare pentru activităţile de seminar

•

Examen scris

•

$ examinatori

seminar sunt valabile până la promovarea

•

Subiecte teoretice şi  aplicaţie

disciplinei

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen

•

Notele de promovare la activitatea de

'$(% din nota finală) şi a notei obţinute la activitatea de
$8

III
sem 2

seminar '(% din nota finală)

Etica şi deontologia traducerii
•

Nota la seminar prezentarea unei teme din bibliografie:
referat

•

Nota 2 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * se acordă pentru tratarea explicită şi completă a
tuturor subiectelor

%*

III

Aplicaţii terminologice

sem 2

B 1 Engleză

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

Nr examinatori interni $

seminar şi la examen sunt valabile până la

•

$ note pentru evaluarea cunoătinăelor din care o notă

promovarea disciplinei

•

pentru analiza ăi traducerea unui text specializat care
prezintă

diferite

probleme

terminologice

din limba

Notele de promovare la activitatea de

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
engleză în limba română ăi o notă pentru elaborarea în
echipă a unui proiect terminologic:  notă pentru
activitatea de seminar
•

Nota finală media notelor rezultate din evaluarea
cunoătinăelor ăi a notei pentru activitatea de seminar
'pondere 2*+ fiecare)

•

Nota 2 se acordă pentru obăinerea a ½ din punctajul total
aferent evaluării cunoătinăelor ăi pe parcursul semestrului

•

Nota * se acordă pentru obăinerea punctajului maxim
din punctajul total aferent evaluării cunoătinăelor ăi pe
parcursul

semestrului

pentru

însuăirea

corectă

a

noăiunilor teoretice ăi capacitatea de a le utiliza în
aplicaăii practice
•

Sală repartizată de DCLS
Limba engleză

%

III
sem 2

Notele de promovare la activitatea de

•

Examen scris

seminar şi la examen sunt valabile până la

•

$ examinatori interni

promovarea disciplinei

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen şi

Disciplina opţională 
Traducere tehnică B1A A1B 'A
1 Română B @ Engleză)

•

•

•

Nota pentru activitatea de la seminar

a notei pentru activitatea de seminar 'pondere 2*+

reprezintă 2*+ din nota finală şi reprezinta

fiecare)

media dintre

Nota 2 se acordă pentru rezolvarea a ½ din grila de

-

analiză a textului de tradus şi pentru obţinerea a ½ din
punctajul aferent traducerii
•

Nota * se acordă pentru analiza şi traducerea corectă şi
nuanţată a textului cu respectarea normelor specifice

notarea prezenţei şi participării la
activităţile de seminar '=2+)

-

notarea
'$2+)

proiectului

semestrial

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
traducerii tehnice
•

Sală repartizată de DCLS

, Limba franceză
•

Examen scris

•

 examinator intern

•

 text de tradus din limba franceză în limba română: 
paragraf de tradus din limba română în limba franceză: 
subiect de analiză a traducerii

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen şi
a notei pentru activitatea de seminar și proiect 'pondere

Disciplina opţională $
%$

III

Traducere tehnică C1A A1C 'A

sem 2

1 Română C 1 Franceză (
Germană)

•

Notele de promovare la activitatea de

2*+ fiecare)

seminar şi la examen sunt valabile până la

•

Nota 2 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctaj

promovarea disciplinei

•

Nota * se acordă pentru traducerea integrală și corectă

•

proiect '$*+) reprezintă 2*+ din nota

Sală repartizată de DCLS

finală

•

Examen

•

 examinator intern

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen şi
a notei pentru activitatea de seminar 'pondere 2*+
fiecare)
Nota 2 se acordă pentru rezolvarea a ½ din grila de
analiză a textului de tradus şi pentru obţinerea a ½ din
punctajul aferent traducerii

•

Nota pentru activitatea de seminar '%*+) și

a tuturor subiectelor

, Limba germană

•

•

Nota * se acordă pentru analiza şi traducerea corectă şi

și

răspunsuri

este

formată

realizarea

din

unui

prezență
proiect

traducere și prezentarea acestuia

de

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
nuanţată a textului cu respectarea normelor specifice
traducerii tehnice
•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuita

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru evaluarea cunoştinţelor:  notă pentru
activitatea de seminar

III
%%

sem 2

Tehnici de comunicare B 1

•

Nota finală reprezintă media celor două note acordate

•

seminar şi la examen sunt valabile până la

pentru evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului

Engleză

Notele de promovare la activitatea de

promovarea disciplinei

'pondere 2*+) şi nota acordată pentru activitatea de
seminar 'pondere 2*+)
•

Nota 2 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru evaluarea cunoştinţelor:  notă pentru
activitatea de seminar

%/

III

Tehnici de comunicare C

sem 2

Franceză ( Germană

•

Nota finală reprezintă media celor două note acordate
pentru evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului
'pondere 2*+) şi nota acordată pentru activitatea de
seminar 'pondere 2*+)

•

Nota 2 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DCLS

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar şi la examen sunt valabile până la
promovarea disciplinei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

Un subiect practic în săptămâna a %1a 'un text de

•

reprezintă ½ din nota finală şi se obţine
prin
• Prezenţa la seminarii1*+

tradus de aproximativ 2* cuvinte)
III
sem 2

Interpretare C

•

• Participarea la activităţile din timpul

Nota finală media dintre nota la examenul oral şi nota la

seminariilor 1 ;*+

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)

Franceză ( Germană
•

• Efectuarea

Nota 2 se obţine pentru redarea inteligibilă în limba ţintă

%2

III

Tendinţe actuale în teoria şi

sem ;

practica traducerii B 1 Engleză

•

Sala laboratorul de interpretare A $*%

•

Examen scris

•

$ examinatori interni

•

Nota finală reprezintă media notei obţinute la examen '%

•

•

de

casă

%*+

Nota * se obţine pentru redarea integrală corectă şi
idiomatică(naturală e sensului din textul de tradus

temelor

'documentare in vederea interpretării)1

a cel puţin (2 din textul de tradus
•

Nota pentru activitatea de la seminar

•

Notele de promovare la activitatea de
seminar şi la examen sunt valabile până la
promovarea disciplinei

•

Notele de promovare la activitatea de

întrebări teoretice şi % subiecte practice) şi a notei pentru

seminar şi la examen sunt valabile până la

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)

promovarea disciplinei

Nota 2 se obţine pentru răspunsul corect cantitativ şi

•

Nota pentru activitatea de la seminar

calitativ la întrebările teoretice şi rezolvarea calitativă a

reprezintă 2*+ din nota finală şi se obţine

subiectelor practice ale căror punctaj totalizează cifra 2

prin notarea prezenţei şi participării la

Nota * se obţine pentru răspunsul corect cantitativ şi

activităţile de seminar

calitativ la întrebările teoretice şi rezolvarea calitativă a
subiectelor practice ale căror punctaj totalizează cifra *

%;

III

Disciplină opţională %

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen oral

•

Nota pentru activitatea de la seminar

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
sem ;

Interpretare consecutivă B 1

•

$ examinatori interni

reprezintă ½ din nota finală şi se obţine

Engleză

•

Un subiect practic 'un text de tradus de aproximativ 2*

prin

cuvinte)

• Prezenţa la seminarii1*+

Nota finală media dintre nota la examenul oral şi nota la

• Participarea la activităţile din timpul

•

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)
•

•

Nota 2 se obţine pentru redarea inteligibilă în limba ţintă

• Efectuarea

temelor

de

casă

a cel puţin (2 din textul de tradus

'documentare in vederea interpretării)1

Nota * se obţine pentru redarea integrală corectă şi

%*+

idiomatică(naturală e sensului din textul de tradus
•

seminariilor 1 ;*+

•

Sala laboratorul de interpretare A $*%

Notele de promovare la activitatea de
seminar si(sau la examen sunt valabile
pana la promovarea disciplinei

 Limba franceză
•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

$ note pentru evaluarea cunoştinţelor 'analiza şi
traducerea unui text adminstrativ din limba franceză în

Disciplină opţională /
%=

III

Traducere administrativă C1A

sem ;

A1C 'A @ Română C @

•

a cunoştinţelor şi la activitatea de seminar

limba română şi invers):  notă pentru activitatea de

sunt recunoscute până la promovarea

seminar
•

Franceză ( Germană)

seminar '2*+)
•

Nota 2 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota * se acordă pentru tratarea corectă și integrală a
subiectelor

•

disciplinei

Nota finală reprezintă media notelor pentru evaluarea
cunoştinţelor '2*+) şi a notei pentru activitatea de

Sală repartizată de DCLS

Notele de promovare la probele de evaluare

•

Nota la activitatea de seminar participarea
la seminar răspunsuri teme

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
$ Limba germană
•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

Evaluare realizată pe parcursul semestrului prin traduceri
de texte administrative din limba germană(franceză în
limba română şi invers Subiectul de examen constă din
traducerea unui text din temele abordate pe parcursul
semestrului

•

Nota 2 la examen se obţine dacă studentul face dovada
înţelegerii textului de tradus iar traducerea este realizată
parţial

•

Nota * se acordă dacă traducerea textului este
pertinentă cu soluţii ce reflectă o bună însuşire a
problemelor discutate în timpul seminariilor iar textul este
adaptat la situaţia de traducere

•

Punctajul se stabileşte în funcţie de text şi de
problematica ce urmează a fi evaluată

%>

III

Interpretare C 1 Franceză (

sem ;

Germană

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen oral

•

$ examinatori interni

reprezintă ½ din nota finală şi se obţine

•

Un subiect practic 'un text de tradus de aproximativ 2*

prin

cuvinte)

• Prezenţa la seminarii1*+

Nota finală media dintre nota la examenul oral şi nota la

• Participarea la activităţile din timpul

•

activitatea de seminar 'pondere 2*+ fiecare)
•

Nota 2 se obţine pentru redarea inteligibilă în limba ţintă

•

Nota pentru activitatea de la seminar

seminariilor 1 ;*+
• Efectuarea

temelor

de

casă

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*

•

a cel puţin (2 din textul de tradus

'documentare in vederea interpretării)1

Nota * se obţine pentru redarea integrală corectă şi

%*+

idiomatică(naturală e sensului din textul de tradus
•

•

Sala laboratorul de interpretare A $*%

Notele de promovare la activitatea de
seminar şi la examen sunt valabile până la
promovarea disciplinei

•

Evaluare distribuită

•

$ examinatori interni

•

Evaluarea se realizează pe parcursul semestrului prin
traduceri de texte specializate @ juridice 1 din limba
engleză în limba română şi din limba română în limba

Disciplină opţională
împachetată 1
%8

III

Pachet $

sem ;

Traducere juridică B1A
A1B 'A @ Română B 1

•

•

Notele de promovare la probele de evaluare

engleză 'în paralel)

a cunoştinţelor şi la activitatea de seminar

Nota 2 la examen se obţine dacă studentul face dovada

sunt recunoscute până la promovarea

înţelegerii textului de tradus iar traducerea este realizată

disciplinei

parţial
•

Nota * se acordă dacă traducerea textului este
pertinentă cu soluţii ce reflectă o bună însuşire a

Engleză)

problemelor discutate în timpul seminariilor iar textul este
adaptat la situaţia de traducere
•

Punctajul se stabileşte în funcţie de text şi de
problematica ce urmează a fi evaluată

/*

•

Sală repartizată de DCLS

Disciplină opţională

•

Evaluare distribuită

III

împachetată 2

•

$ examinatori interni

sem ;

Pachet $

•

Se acordă o notă la seminar şi $ note pentru evaluarea

Drept

cunoştinţelor Nota la seminar reprezintă (% din nota

•

Teste de autoevaluare

•

Nota

de

promovare

la

seminar

este

recunoscută până la absolvirea promoţiei

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia

progresive în cadrul disciplinei

de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
finală
•

Nota 2 @ obligatoriu $ teste minim nota 2 la fiecare

•

Nota * @ obligatoriu $ teste minim 8

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen scris ( oral

•

Elaborare lucrare licenţă = săpt X $; ore

•

Examinatori interni

•

= săpt X $; ore din care @ stagiu practică

•

Elaborarea lucrării de licenţă cf Metodologiei

•

Nota finală este decisă de comisie cumulând nota
propusă de coordonator şi nota acordată de comisie
pentru modalitatea de prezentare ( susţinere

•

Nota ; se acordă pentru însuşirea şi aplicarea
cunoştinţelor teoretice şi practice la un nivel minim
a) cunoaşterea şi aplicarea la un nivel satisfăcător a

/

III

Elaborare lucrare licenţă

sem ;

Susţinere lucrare licenţă

noţiunilor de specialitate din domeniu:
b) exploatarea satisfăcătoare a noţiunilor teoretice
formularea obiectivelor prezentarea minimă a
instrumentelor de cercetare prelucrarea şi
interpretarea datelor la un nivel minim:
c) ilustrarea satisfăcătoare a aspectelor teoretice cu
exemple concrete în raport cu domeniul de
specialitate:
d) respectarea satisfăcătoare a normelor de redactare a
lucrărilor de licenţă
•

Nota * se acordă pentru
a) înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor care

$ săpt X $; ore
•

Elaborare lucrare licenţă 2 săpt X $; ore

Modalitţţi ţi criterii de evaluare
Nr,
Crt,

'scrisoral+ examenevaluare distribuitacolocviu+

Anul de
studii

Disciplina

nr, examinatori+ nr, de întrebţri+ criteriile de notare+ condiţia
de acordare a notei /+ condiţia de acordare a notei +
asigurarea condiţiilor de evaluare*
reprezintă cadrul teoretic al lucrării:
b) exploatarea noţiunilor teoretice în lucrarea propriu1
zisă formularea pertinentă a obiectivelor organizarea
logică a informaţiilor elaborarea cadrului metodologic
prelucrarea şi interpretarea corectă a datelor
elaborarea concluziilor:
c) aplicarea noţiunilor de specialitate la cazuri concrete
din practica profesională ilustrarea noţiunilor cu
exemple pertinente:
d) exploatarea adecvată a bibliografiei:
e) respectarea normelor de redactare a lucrărilor de
licenţă şi a celor ştiinţifice în general

Asigurarea recunoaţterii acumulţrilor
progresive în cadrul disciplinei

