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      CONCURS INTERUNIVERSITAR DE TRADUCERI 

SHADES OF MEANING 

                                              20-21 octombrie 2017 

      ediția a 3-a 

 

Colectivul de Limba și Literatura Engleză din cadrul Facultății de Litere, 

Teologie şi Istorie a Universității de Vest din Timişoara organizează a treia ediție 

a CONCURSULUI INTERUNIVERSITAR DE TRADUCERI SHADES OF 

MEANING. Concursul se va desfăşura în data de 20 octombrie, ora 9 şi va testa 

competențele studenților în domeniul traducerii literare. Concursul se adresează 

studenților din anii II şi III, care studiază limba engleză ca specializare principală 

sau secundară.  

Studenți de top ai centrelor universitare din Craiova, Oradea şi Târgu-Mureş se 

vor alătura studenților din cadrul specializărilor Limbi Moderne Aplicate şi 

Limbi şi Literaturi, de la Universitatea de Vest, din pasiune pentru limba engleză 

şi pentru efortul creativ necesar traducerii textului literar. 

Candidații care doresc să participe la concurs sunt invitați să trimită un mesaj 

pe adresa eliza.filimon@e-uvt.ro (subiect: concurs traduceri 2017).  

Sponsori 
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CONCURS  INTERUNIVERSITAR DE TRADUCERI 

SHADES OF MEANING 

    20-21 octombrie 2017 

 

 

Regulament de desfășurare 

 

1. Participanți 

Concursul se adresează studenților din anii II şi III, care studiază limba engleză ca 

specializare principală sau secundară; 

 

2. Desfășurarea probei de concurs 

 

Proba de concurs vizează testarea competențelor de traducere (lexicale, gramaticale, stilistice, 

etc.) ale concurenților. 

 

Proba de concurs pentru fiecare din cele două secțiuni implică traducerea și retroversiuna  unor 

fragmente literare, de dificultate medie-înaltă, raportat la nivelul estimat de cunoștințe și abilități 

ale studenților. 

 

Limbile de lucru sunt limba engleză și limba română. 

2.1.Secțiuni 

TRADUCERE LITERARĂ- PROZĂ 

TRADUCERE LITERARĂ- POEZIE 

 

Nu este permisă folosirea dicționarelor. 

 

Timp de lucru: 2 ore. 

 

3. Evaluarea lucrărilor 

 

Evaluarea lucrărilor se face de către o comisie alcătuită din cadre didactice universitare, cu 

competențe în domeniul traducerii. 
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Comisia de evaluare este numită de organizatorii concursului. 

 

Comisia numită de organizatori evaluează lucrările de concurs pe baza unui barem, adus la 

cunoștința concurenților la sfârșitul probei scrise.  

 

Evaluarea lucrărilor se face cu note cuprinse între 1 și 10. 

 

Notele obținute de concurenți se fac publice în ziua concursului, până la ora 16. 

 

4. Contestații 

 

Concurenții pot contesta notele obținute prin depunerea unei contestații scrise, la sala indicată de 

organizatorii concursului, în intervalul orar 16-17, în ziua concursului. 

 

Organizatorii concursului numesc o comisie care va soluționa eventualele contestații, până la ora 

18, în ziua concursului. 

 

După rezolvarea contestațiilor, clasamentul concurenților se reface. 

 

5. Premii 

 

Se acordă: Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiune, în ordinea descrescătoare a notelor 

obținute, pentru fiecare din cele două secțiuni. 
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