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Conţinuturi
■ Traductologie
■ Terminologie
■ Comunicare interculturalǎ
■ Limbaje de specialitate
■ Interpretare consecutivă
■ Interpretare simultană
■ Traduceri generale
■ Traduceri specializate în domenii precum: juridic,
economic, financiar-bancar, medical, etc.
■ Instituţii europene
■ Traducere asistatǎ de calculator
■ Stagiu practic
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Cine se poate înscrie
La aceastǎ specializare se pot înscrie absolvenţi de
liceu cunoscǎtori a douǎ din urmǎtoarele limbi
strǎine: englezǎ, francezǎ şi germanǎ. Deşi în
pregǎtirea traducǎtorilor şi interpreţilor se acordǎ o
pondere egalǎ celor douǎ limbi strǎine studiate, la
înscriere candidaţii vor opta pentru o limbǎ A şi o
limbǎ B.
Avantaje
■ Contacte permanente cu Directoratul General de
Traduceri, Comisia Europeană
■ Stagii la birouri de traducere şi edituri
■ Stagii in ţările UE în cadrul programului
LLP/Erasmus
■ Profesori invitaţi pentru cursuri intensive
■ Profesori invitaţi pentru conferinţe, stagii de
formare, etc.
Durata : 3 ani, zi (60 credite/an)
Obiective generale
■ Pregǎtirea de specialişti în domeniul traducerilor,
al terminologiei şi al interpretariatului
■ Formarea de formatori
Rǎspunde unor nevoi precise de :
■ Pregătire a studenţilor în vederea desfăşurarii
succes a profesiilor de traducător, terminolog
interpret pe piaţa internă
■ Pregătire a studenţilor în vederea concursurilor
selecţie organizate de Instituţiile Europene
■ Formare de specialişti în domeniu, care
funcţioneze în instituţiile de învăţămînt superior
Axe
■ traducere-terminologie
■ interpretariat
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Dotare
■ Laboratoare multimedia (calculatoare, conexiune la
internet, programe specializate, etc.)
■ Biblioteca de specialitate

Oportunitǎţi pe piaţa muncii
■Birouri de traduceri, agenţii, întreprinderi, edituri,
firme etc.
■ Formarea de traducǎtori
■ Funcţionarea ca traducători freelance
■ Instituţii de învăţămînt superior pentru predare şi
cercetare
■ Profesori în învǎţǎmântul preuniversitar
Cooperare
■ Parteneri români: universitǎţi din România, birouri
şi agenţii de traduceri, edituri
■ Parteneri strǎini: 70 de universităţi, dintre care 22 cu
programe speciale de traducere
Contact : secretariatul Facultătii de Litere
Tel.: 0232 201052;
Email: dimat@uaic.ro; mihlupu@yahoo.com
http://www.uaic.ro; http://media.lit.uaic.ro

