FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Politehnica din Timişoara

1.2 Facultatea2/ Departamentul3

Ştiinţe ale Comunicării / Comunicare şi Limbi străine

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Limbi moderne applicate (30)

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Traducere şi interpretare (10)

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Teoria şi practica traducerii generale B-2 Engleză

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ

2.3 Titularul activităţilor aplicative5

Asist. dr. Claudia STOIAN

2.4 Anul de studiu6

2

3.

1

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

obligatorie

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4, din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56, din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţi aplicative

28

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

13

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

13

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

6

Examinări

4

Alte activităţi
Total ore activităţi individuale

50

3.8 Total ore pe semestru7

106

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

1

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
6
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
7
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.
5

4.1 de curriculum

Teoria şi practica traducerii generale B-1, anul I, sem. I

4.2 de competenţe

Competenţe de comunicare în limba engleză scrisă şi orală, nivel mediu-avansat

5. Condiţii(acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

Sală mare; material suport: laptop, proiector, tablă

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice

Sală de seminar cu calculatoare, proiector şi tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe

•

8

C2: Utilizarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba engleză în limba română, în
domenii de interes larg şi semi-specializate

profesionale

§

Traducerea adecvată a unui text plecând de la câteva indicaţii date

§

Înţelegerea textului şi utilizarea strategiilor de traducere pentru îndeplinirea unor sarcini de traducere
diversificate

§
•

Documentarea şi utilizarea resurselor informatice pentru eficientizarea sarcinilor de traducere

C3: Aplicarea adecvată a TIC (programe informatice, dicţionare electronice, baze de date, tehnici de arhivare a
documentelor, etc.) pentru documentare, identificare şi stocare a informaţiei, tehnoredactare şi corectură de texte

Competenţe
transversale

•

CT1: Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executărilor la termen, în mod riguros, eficient şi
responsabil; Respectarea normelor de etică specifice domeniului (ex: confidenţialitate)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

Dezvoltarea competenţei de traducere şi mediere scrisă din limba engleză în limba română

•

Formarea competenţei de aplicare a tehnicilor şi strategiilor de traducere şi mediere scrisă din
limba engleză în limba română

7.2 Obiectivele specifice

•

Formarea capacităţii de documentare

•

Formarea deprinderilor de analiză şi transfer în procesul de traducere din limba engleză în limba
română

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Procesul de traducere
1.1. Etapa de transfer: Stabilirea intenţiei autorului

Număr de ore
2

expunere, prelegere,
conversaţie, explicaţie,
exemplu

1.2. Etapa de transfer: Identificarea resurselor lingvistice şi culturale
specific limbii ţintă: termeni, expresiii idiomatice, neologisme, nume

Metode de predare

2

proprii, abrevieri,
1.3. Etapa de transfer: Identificarea resurselor lingvistice şi culturale
specific limbii ţintă: relaţii cognitive, semantice

8

2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

1.4. Etapa de transfer: Identificarea resurselor lingvistice şi culturale
specific limbii ţintă: relaţii sintactice, lexicale si gramaticale, culturale,

2

specific unui anumit gen
1.5. Etapa de transfer: Prezentarea generală a strategiilor de traducere și
a tehnicilor de traducere pentru realizarea scopului traducerii și/sau

2

păstrarea/modificarea intenției autorului
1.6. Etapa de transfer: Prezentarea tehnicilor de traducere la nivel de
cuvânt/grup de cuvinte: calcul, împrumutul, naturalizarea, sinonimia,

2

transpoziția, modularea
1.7. Etapa de transfer: Prezentarea tehnicilor de traducere la nivel de
cuvânt/grup de cuvinte: echivalenţa, adaptarea, compensarea,

2

amplificarea, condensarea, omisiunea, implicitarea, explicitarea, utilizarea
notelor, gloselor
1.8. Etapa de transfer: Prezentarea tehnicilor de traducere la nivel de

2

propoziţie/frază şi la nivelul întregului text: sintactice
1.9. Etapa de transfer: Prezentarea tehnicilor de traducere la nivel de

2

propoziţie/frază şi la nivelul întregului text: semantice
1.10. Etapa de reformulare: Traducerea textului conform deciziilor luate în

2

etapa de transfer
1.11. Revizuirea textului ţintă

2

1.12. Evaluarea textului ţintă

2

2. Prezentarea traducerilor

2

2.1. Standarde legate de formă, design, etc.
2.2. Standarde legate de conţinut

2

9
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8.2 Activităţi aplicative10
1.1. Etapa de transfer. Identificarea intenţiei autorului

Număr de ore

Metode de predare

2

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
9

1.2. Etapa de transfer. Exemplificarea și identificarea resurselor
lingvistice şi culturale specifice limbii ţintă: termeni, expresiii idiomatice,

analiză comparativă,
2

neologisme, nume proprii, abrevieri
1.3. Etapa de transfer. Exemplificarea și identificarea resurselor
lingvistice şi culturale specifice limbii ţintă: relaţii cognitive, semantice
1.4. Etapa de transfer. Exemplificarea și identificarea relaţiilor sintactice,
lexicale și gramaticale, culturale, specifice unui anumit gen

conversaţie, exemplu,
simulare, problematizare

2
2

1.5. Exemplificarea pe texte și întrebuinţarea tehnicilor specifice de
traducere pentru realizarea scopului traducerii / pentru traducerea
textelor; identificarea unor probleme de traducere şi utilizarea tehnicilor

2

de traducere pentru rezolvarea acestora
1.6. Exemplificarea și aplicarea tehnicilor de traducere la nivel de
cuvânt/grup de cuvinte: calcul, împrumutul, naturalizarea, sinonimia,

2

transpoziţia, modularea
1.7. Exemplificarea și aplicarea tehnicilor de traducere la nivel de
cuvânt/grup de cuvinte: echivalenţa, adaptarea, compensarea,
amplificarea, condensarea, omisiunea, implicitarea, explicitarea, utilizarea

2

notelor, gloselor
1.8. Exemplificarea și aplicarea tehnicilor de traducere la nivel de
propoziție/frazăşi la nivelul întregului text: sintactice
1.9. Exemplificarea si aplicarea tehnicilor de traducere la nivel de
propoziție/frază şi la nivelul întregului text: semantice
1.10. Exerciţii de traducere a textului conform deciziilor luate în etapa de
transfer

2
2
2

1.11. Exerciţii de revizuire a textului ţintă

2

1.12. Exerciţii de evaluare a textului ţintă

2

2.1. Prezentarea traducerilor. Aplicarea standardelor legate de formă,
design şi conţinut
2.2. Traducerea unui document de dimensiuni mici (broşură, pliant etc.)
din limba engleză în limba română

2
2
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Conţinutul disciplinei este corelat cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior din țară şi din străinătate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Examen

scris:

un

subiect

teoretic şi o aplicaţie

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Examen

50 %

Evaluare pe parcurs

50 %

Corectitudinea şi
completitudinea cunoştinţelor

10.5 Activităţi aplicative

Intervenţii la seminar, lucrări
practice realizate, prezentare
portofoliu, expuneri

10.6 Standard minim de performanţă(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)
•

Definirea conceptelor de bază din domeniul teoriei şi practicii traducerii generale

•

Traducerea unui text pragmatic de interes larg şi semi-specializat; utilizarea strategiilor de transfer lingvistic şi cultural; aplicarea
tehnicilor de informare şi documentare specifice traducerii generale din limba engleză în limba română

Data completării

19.09.2019

Director de departament

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

Prof. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ

Asist. dr. Claudia STOIAN

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

(semnătura)
Conf. dr. Vasile GHERHEŞ

Decan
(semnătura)

05.11.2019

Prof. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.
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