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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Acest curs are menirea de a oferi studenţilor cunoştinţe din domeniul traducerii vizând relaţia orginal - versiunea 

tradusă şi traductibilitatea - intraductibilitatea originalului, argumentată lingvistic, stilistic, estetic şi cultural. 

Traducerea presupune comprehensiunea şi interpretarea originalului. Transferul hermeneutic prin traducere stabileşte 

o serie de relaţii cu caracter specific şi universal referitor la sfera valorilor general umane. Pentru a defini noţiunea de 

traducere se recurge la o serie de opinii ale unor lingvişti din domeniul traducerii. În acelaşă context sunt prezentate 

contraargumentele  critice ce vizează în mod special raportul dintre noţiunile de “traducere” şi ’’sens”, bazate pe  

faptul că dificultăţile de traducere trebuie să fie depăşite prin interpretarea şi analiza originalului cu ajutorul diferitor 

procedee şi tehnici utilizate în acest scop. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale:  

- capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații 

diverse;  
- capacitatea de a urmări și a evalua argumentele și de a descoperi esența acestora; 

- abilitatea de a utiliza și a manipula tehnologiile informaționale;  

- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului și scopului învățării; 

- capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

- capacitatea de a lucra  în cadrul unei echipe; 

- demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional. 

Competențe specifice: 
- generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socioumane; 

- analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul teoriei şi practicii traducerii; 

- determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

- utilizarea   metodelor de cercetare în domeniul teoriei şi practicii traducerii; 

- comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor practicate atât într-un mediu specializat, cât și 

în unul nespecializat;  

- formularea și argumentarea punctelor de vedere proprii. 

 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să definească conceptul “traducere”;  

- să determine obiectul de studii al disciplinei;  

- să determine obiectivele traducerii şi locul traducerii în contextul altor ştiinţe (lingvistică, literatură, estetică, 

filozofie, logică, etc.);  

- să identifice problemele teoretice de bază ale traducerii;  

- să relateze despre caracterul sociocultural şi pragmatic al traducerii;  

- să determine problemele de ordin gramatical în procesul traducerii;  

- să distingă rolul “fidelităţii” în traducere;  

- să aplice diverse strategii de traducere în concordanţă cu tipul textului;  

- să formeze diferite deprinderi de traducere;  

- să optimizeze modalităţi de traducere a textelor de diferită complexitate;  

- să dezvolte capacităţi de analiză critică a calităţii traducerii;  



- să propună o evaluare/ autoevaluare a calităţii traducerii realizate. 

Teme de bază: 1. Obiectul de studiu al traducerii; 2. Noţiunea de echivalenţă la traducere;3. Modele de traducere;  4. 

Transformări lexicale, gramaticale, semantice; 5. Traducere posibilă sau imposibilă; 6. Proceduri de traducere directă; 

7. Principiul fidelităţii de traducere; 8. Rolul pragmaticii în procesul de traducere; 9. Tipurile de traducere: scrisă, 

orală, literară, informaţională, consecutivă, simultană, la vedere.; 10. Strategii de traducere a numelor geografice, 

terminologiei, “prietenilor falşi ai traducătorului”.;11. Traducerea grupelor atributive; 12. Traducerea unităţilor 

frazeologice; 13. Traducerea mijloacelor stilistice; 14. Istoria traducerii automate; 15. Centrele de traducere automată. 

Caracterul interdisciplinar al traducerilor. 

Strategii de predare/ învăţare: prelegeri interactive, traduceri practice individuale, rapoarte, consultaţii.  

Condiții prerechizit 

 Pentru a audia cursul, studenții trebuie să acumuleze credite la disciplinele Lingvistica generală, Limba și gramatica 

textului englez, Semantica textului englez, Stilistica textului englez, Lexicologia și lexicografia. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota finală se 

constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  (40%), 

evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 
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