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Traducere si interpretare (Limba Engleza)
223.1
90
1,5 ani
Master în ştiinţe umanistice ( Master profesional – MP )
Facultatea Limbi şi Literaturi Străine; Catedra Filologie
Engleză
Budnic Ana – dr.conf.; Babara Eugenia – dr.conf.; Gogu
Tamara – dr.conf; Grecu Jana – dr.conf.; Smochin Olga-lector
superior; Golubovschi Oxana – lector superiror; Gradinaru
Galina – dr.conf.; Ceban Valeriu – dr.conf.; Rotaru Elena –
lector superior.
 Studii superioare de licenţă în domeniul ştiinţelor
umanistice;
 Studii superioare Prebolonia / 5 ani;
 Studii superioare din alte domenii +30 credite ECTS la
disciplinile fundamentale şi de specialitate.
 Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale teoriilor şi
tehnicilor de traducere;
 Cunoaşterea noţiunilor de teoria traducerii şi aplicarea lor
în traducerea scrisă şi orală;
 Adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la
procesul de traducere;
 Proiectarea şi realizarea a unor investigaţii ştiinţifice
proprii;
 Elaborarea proiectelor de activitate profesională, urmarind
diferite obiective;
 Utilizarea terminologiei din perspectiva creării şi
dezvoltării deprinderii de a selecta termeni specifici unui
domeniu şi a alcătui glosare terminologice;
 Eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor
tehnologii de soluţionare a dificultăţilor de traducere;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea situaţilor
practice nestandardizate.

Finalităţi de Să posede:
studii  Abilităţi de elaborare şi realizare a unui proiect de
cercetare în domeniul ştiinţelor umanistice;
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Capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi
problemelor generate de ştiinţele umanistice;
 Abilităţi de a indentifica potenţiale conexiuni dintre
aspectele cunoştinţelor în domeniu şi aplicarea lor în
politicile ştiinţelor umanistice;
 Capacităţi de determinare a varietăţii contextuale în care
se poate desfăşura activitatea specialistului;
 Abilităţi de determinare a princiipilor generale ale
traducerii specializate;
 Capacităţi de indentificare a cerinţelor principale faţă de o
treducere profesionistă;
 Abilităţi de aplicare a metodelor moderne de organizare a
muncii traducătorului;
 Abilităţi de utilizare a limbajelor adecvate în procesul
traducerii specializate;
 Abilităţi de dezvoltare a memoriei cognitive şi a
memoriei imediate;
 Abilităţi de a elabora proiecte de activitate profesională
din diverse perspective.
Programul de master profesional Traducere si Interpretare
(Limba Engleză) se adresează atît absolvenţilor Facultăţii
Limbi şi Literaturi Străine, cît şi deţinătorilor diplomelor de
licenţă în domeniul Limbi Moderne si Clasice , diplomelor de
studii superioare universitare (pentru absolvenţii care nu au
intrat în prevederile Procesului de la Bologna). Programul se
adresează şi absolvenţilor altor specializări interesați de
cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor umanistice pentru aşi atinge standardele de excenlenţă în activitatea de
investigaţie ştiinţifică. Programul la specialitatea dată este un
masterat în cercetare în acelaşi domeniu sau în alt domeniu de
formare profesională şi se proiectează cu 90 de credite.
Programul de master propune o structură inovatoare de
specializare, atît prin finalităţile sale, cît şi prin construcţia
curriculară.
Programul propune următoarele cursuri:
- Filosofia şi semiotica traducerii;
- Exegeza şi traducerea literară;
- Praxiologia comunicării interculturale;
- Gramatica – dificultăţi de traducere;
- Traducerea textului literar contemporan;
- Traducerea consecutivă;
- Traducerea textului ştiinţific/academic;
- Traducerea sincronică;
- Traducerea textelor de specialitate;
- Corespondenţa oficială şi de afaceri/ Traducerea
fraziologismelor în context intercultural.
1. Forme de bază: cursuri tematice integrate; prelegeri
magistrale şi seminarii axate pe diverse domenii umanistice în
concordanţă cu abordările moderne în acest domeniu;
2. Strategii didactice: interactive; eurisice; axate pe explorare
şi acţiune;
dezvoltarea metacogniţiei şi creativităţii
profesionale;

Strategii de
evaluare

Program de
activitate

3. Aplicarea metodelor participative-active; problematizarea şi
descoperirea; studiul de caz; elaborarea proiectelor de
cercetare în domeniu, dezbaterea, metoda programată,
simularea globală, etc.
- Evaluare curentă se realizează prin teste, proiecte,
esee, referate, probe orale, scrise şi practice;
- Evaluarea sumativă se realizează prin: examene,
proiecte;
- Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de
master.
Activităţi pe module de 3 ori pe săptămână (luni, marţi,
miercuri: orele 14.00 – 18.30; stagiul de practică de traducere
se realizează pe parcursul semestrului doi.)

Telefoane de
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