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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Dezvoltarea economiei, culturii, politicii şi ştiinţelor necesită un continuu schimb de informaţii. În societatea 

contemporană traducerile literare nu prezintă decât un procent foarte mic din totalul de traduceri. Zilnic, în 

fiecare clipă, pe tot globul pământesc se efectuează un număr mare de traduceri orale: organizaţii internaţionale, 

tratative politice, negocieri comerciale, conferinţe, traduceri pentru presă şi televiziune, radio etc. Cursul 

traducerea consecutivă ( Limba engleză-maternă) este constituit pe baza anumitor aspecte care au drept scop 

dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare unui traducător de consecutivă. Metodele folosite în predarea 

acestui curs vizează îmbunătăţirea competenţelor de traducere: exprimarea concisă, claritatea expunerii, formarea 

„urechii” interpretului pentru descifrarea mesajului indiferent de pronunţarea vorbitorului, etc.; aprofundarea 

cunoştinţele socio-culturale ale studenţilor prin informaţii despre diverse fenomene sociale, politice şi culturale, 

precum şi despre terminologia adecvată acestor fenomene. Aceste informaţii vor fi completate cu discuţii despre 

actualitatea socio-politică şi culturală pe baza cărora vor fi efectuate traduceri orale, exerciţii de vocabular şi 

terminologie, diverse exerciţii de dezvoltare a spiritului critic, logicii şi competenţelor de traducere. Obiectivul 

principal va fi axat pe traducerea diferitor tipuri de texte orale (discursuri, conferinţe, interviuri, secvenţe video şi 

audio) pe baza cărora vor fi efectuate traduceri consecutive şi rezumative.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competenţe generale:  

- capacitatea de a comunica în scris si 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 traducerii consecutive; 

- determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

- utilizarea   metodelor de cercetare în domeniul traducerii consecutive; 

- 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 aplice corect diverse metode şi procedee de traducere; 

- să utilizeze terminologia şi lexicul adecvat în reproducerea unui text;  

- să interpreteze corect ideile abordate în textele şi mesajele ce urmează să fie traduse; 

- să compare diverse variante de traducere şi să argumenteze variantele adecvate; 

- să se servească de surse autentice în procesul de documentare şi traducere;  

- să recunoască prietenii perfizi ai translatorului; 

- să poată utiliza sinonimia, antonimia şi parafraza; 



- să compare dificultatea diferitor stiluri; 

- să argumenteze alegerea vocabularului utilizat; 

- să creeze glosare şi fişe terminologice pe baza vocabularului studiat; 

- să recomande echivalenţi standardizaţi şi adecvaţi în funcţie de context; 

- să optimizeze activitatea unui interpret propunând noi metodologii şi tehnici de traducere;  

- să estimeze şi să prezinte situaţia socio-politică din ţară prin pizma noutăţilor; 

- să redea cu exactitate şi corectitudine maximă textul tradus. 

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. 

Teme de bază: Recepţionarea discursului. Modalităţi de recepţionare a discursului. Înţelegerea limbii, 

înţelegerea sensului. Strategii de luare a notiţelor. Operaţiuni necesare în procesul traducerii consecutive. Scrierea 

rezumatului unui text audiat. Adnotarea textului. Elemente de traducere de pe foaie. Traducerea rezumativă cu 

luarea notiţelor. Analiza traducerilor înregistrate pe caseta audio sau video. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

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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