
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea Istorie şi Filologie
1.3. Departamentul Filologie
1.4. Domeniul de studii Limbi Moderne Aplicate/ Limbă și literatură
1.5. Ciclul de studii Licență
1.6. Programul de studii Traducere și Interpretare/

Limba și literatura română – Limba și literatura franceză/
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
disciplinei

Limba franceză. Traducere specializată în
domeniul juridic, administrativ şi politic

2.2. Cod disciplină TIF 314/RFF
313/FEF 313

2.3. Titularul activităţii de curs (practic) Asist. univ. dr. Aura Cibian
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de
studiu

III 2.6.
Semestrul

5 2.7. Tipul de
evaluare (E/C/VP)

C 2.8. Regimul
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

Op

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
saptamana

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator

3.4. Total ore din
planul de învăţămînt

75 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp ore 39
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări 8
Alte activităţi - pregătire în sesiune

3.7 Total ore studiu individual 47
3.8 Total ore din planul de învăţământ 75
3.9 Total ore pe semestru 28
3.10 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului (practic) Sală dotată cu tablă pentru scris, ecran și videoproiector, acces internet.

5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C2.1 Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de

texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) atât în limba română cât şi în limba



modernă.
C2.2 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor
argumentative şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba modernă.
A2.2 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.

Competenţe transversale ST1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale a filologului, în cadrul unui
proiect pe o temă de specialitate. Construirea unui proiect articulat şi coerent, motivat din punct
de vedere ştiinţific, în conformitate cu standardele filologice.
ST3. Utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în activităţile de învăţare
curente.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea (dezvoltarea) competențelor de recunoaștere și folosire a contextelor

lingvistice și de comunicare specifice limbii franceze din domeniile juridic,
administrativ și politic.

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea (dezvoltarea) competenței de exprimare scrisă și traducere (concepte,
sintagme, fraze, texte, contexte) în contexte date și create, specifice domeniului
profesional al acestei discipline de studiu.
Dobândirea (dezvoltarea) competenței de exprimare orală și interpretariat (enunțuri
scurte, discursuri) în contexte date și create, specifice domeniului profesional al
acestei discipline de studiu.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de

predare
Observaţii

Ore alocate

1. Traduction spécialisée. Domaine juridique
Caractéristiques du style juridique.
Documents écrits. Textes constitutionnels, lois et règlements.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

2. Traduction spécialisée. Domaine juridique
Documents écrits. Textes constitutionnels, lois et règlements.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

3. Traduction spécialisée. Domaine juridique
Documents écrits. Textes constitutionnels, lois et règlements.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

4. Traduction spécialisée. Domaine  juridique
Documents écrits. Textes constitutionnels, lois et règlements.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

5. Traduction spécialisée. Domaine administratif. Modèles de lettres
Caractéristiques du style administratif.
Documents écrits. Eléments caractéristiques, mise en page. Rédaction.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

6. Traduction spécialisée. Domaine administratif. Modèles de lettres
Documents écrits. Eléments caractéristiques, mise en page. Rédaction.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

7. Traduction spécialisée. Domaine administratif. Modèles de lettres
Documents écrits. Eléments caractéristiques, mise en page. Rédaction.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

8. Traduction spécialisée. Domaine administratif. Modèles de lettres
Documents écrits. Eléments caractéristiques, mise en page. Rédaction.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

9. Traduction spécialisée. Domaine politique.  Le discours politique
Caractéristiques du style politique.
Documents écrits et audio.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

10. Traduction spécialisée. Domaine politique.  Le discours politique
Documents écrits et audio.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

11. Traduction spécialisée. Domaine politique.  Le discours politique
Documents écrits et audio.
Lexique de spécialité.

Exemplificări
Aplicaţii

2

12. Traduction spécialisée. Domaine politique.  Le discours politique Exemplificări 2



Documents écrits et audio.
Lexique de spécialité.

Aplicaţii

13. Réalisation des corpus bilingues des termes de spécialité
Repérage des termes dans les documents étudiés. Liste par ordre alphabétique.
Précision des définitions et des correspondances dans la langue d’arrivée (travail avec
les dictionnaires).

Aplicaţii
2

14. Réalisation des corpus bilingues des termes de spécialité
Repérage des termes dans les documents étudiés. Liste par ordre alphabétique.
Précision des définitions et des correspondances dans la langue d’arrivée (travail avec
les dictionnaires).

Aplicaţii
2

Bibliographie
Bally, Charles, Traité de stylistique française, Paris, Klincsieck, 1951, 1er volume.
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Stoichiţoiu, Adriana, Sens şi definiţie în limbajul juridic, în SCL, XLI, 4, 1990.
Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Semiotica discursului juridic, Bucureşti, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2001.
Tomescu, Domnița, Limbajul politic actual românesc, Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze, 2009.
Vianu, Tudor, Studii de stilisticã, Bucureşti, Editura didacticã şi pedagogicã, 1968.
Vivien, Georges, Arnes, Veroniques, Le parfait secrétaire. Guide pratique de correspondance commerciale, Paris, Larousse,
1993.
Vultur, Smaranda, Elemente pentru o definire a specificităţii discursului juridic in «Stilurile nonartistice ale limbii române literare
în secolul al XIX-lea», Timişoara, TUT, 1984.
Dictionnaires
Dictionnaire de la pensée politique. Hommes et idées, Paris, Hatier, 1989.
Sources en ligne
http://www.scribd.com/doc/32444503/9/NEOLOGISMELE-IN-LIMBAJUL-ADMINISTRATIV (modèles de lettres)

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

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu. Din
comisie fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota

finală
10.4. Curs  Calitatea exprimării,

comunicarea scrisă  eficientă
în limba franceză.

 Cantitatea şi
calitatea cunoştinţelor
teoretice dobândite, integrarea
lor în ansamblul cunoştinţelor

scrisă: lucrare scrisă;
chestionar; test.

50,00%



generale de limba franceză şi
capacitatea utilizării lor
corecte în comunicarea orală.

 Capacitatea de a
analiza şi sintetiza
informaţiile furnizate de
sursele bibliografice
consultate.

 Capacitatea de a
utiliza aceste informaţii în
ansamblul cunoştinţelor
generale de limba franceză.

 Calitatea exprimării,
comunicarea orală eficientă în
limba franceză.

 Formularea unui
punct de vedere profesional
asupra faptelor de limbă
studiate din bibliografia de
specialitate.

orală: aplicaţii; referat;
portofoliu, proiect.

50, oo %

10.5. Seminar/laborator

10.6. Standard minim de performanţă:
Producerea de texte scrise şi orale la nivel C1 (*B2) coerente, corecte şi fluente, adaptate contextului şi domeniului de interes.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

…………. …………………… ………………………

Data avizării în departament Semnătura director de departament

…………….. …………………………


