
Facultatea Litere

Denumirea programului de licență 0231.3 Traducere şi interpretare. Limba franceză și engleză

Limba de instruire - engleză/franceză/română/rusă

Scurtă descriere a programului

Misiunea programului este de a realiza o formare profesională inițială de calitate, de a furniza servicii
educaţionale în domeniul traducerii și interpretării în scopul formării şi dezvoltării competențelor profesionale
ale viitorilor traducători și interpreți capabili să activeze în societatea contemporană, marcată de o diversitate
linguală şi culturală şi orientată spre valorile general umane care sunt promovate pe plan european şi
internaţional.

Scopul general al instruirii în acest domeniu îl constituie formarea traducătorilor și interpreților capabili să
traducă în cel puţin două limbi străine (limba franceză și engleză) într-un cadru larg de situaţii profesionale şi
culturale. Realizarea acestui obiectiv se obţine prin dezvoltarea competenţelor lingvistice, de transfer,
metodologice, disciplinare și tehnice. Programul de studii este conceput pentru a dezvolta nivelul de
competenţă B2/C1 la ciclul licenţă (conform „Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi”).

Programul de studii prevede formarea următoarelor competenţe profesionale:

1. Decodarea mesajului în limba sursă la nivel general şi specializat;
2. Traducerea şi interpretarea textelor în limba sursă conform normelor şi condiţiilor cerute de angajator;
3. Utilizarea tehnologiilor informaţionale destinate operaţiunilor de traducere şi interpretare;
4. Utilizarea resurselor lexicografice, terminologice şi documentare pertinente;
5. Elaborarea strategiilor şi procedeelor de traducere în funcţie de obiectul, tipul, contextul şi destinatarul

traducerii/interpretării;
6. Revizuirea, redactarea şi editarea traducerilor;
7. Producerea documentelor cu conţinut general şi specializat în limba sursă şi limba ţintă;
8. Respectarea codului deontologic şi a legislaţiei în vigoare în domeniul traducerii şi interpretării.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Specialiştii formaţi la programul de studii Traducere şi interpretare. Limba franceză și engleză sunt
solicitaţi pe piaţa muncii de instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale, ambasade, asociaţii şi
întreprinderi cu capital mixt/străin sau care colaborează cu parteneri din străinătate, de birourile de traduceri,
etc. și pot activa conform Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova în calitate de: 264313
Traducător/traducătoare, 264306 Interpret/interpretă, 264314 Translator/translatoare, 264312 Terminolog,
264304 Ghid interpret/ghidă interpretă, 264307 Interpret/interpretă relaţii diplomatice, 264315
Translator/translatoare emisie, 264310 Referent literar/referentă literară, 264311 Revizor lingvist/revizoare
lingvistă, 264301 Cercetător științific stagiar/cercetătoare științifică stagiară în filologie, 264302 Cercetător
științific/cercetătoare științifică în filologie, 264303 Filolog/filologă, 264309 Lingvist/lingvistă, 264305
Grafolog/grafologă, 264308 Lexicograf/lexicografă.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Literatura universală până în sec. XVI (5 credite)
2. Introducere în lingvistică (5 credite)
3. Tehnologii informaţionale de comunicare (4 credite)
4. Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere I (6 credite)
5. Traducere gramaticală din limba franceză în limba română/rusă (4 credite)
6. Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere I (6 credite)
7. Educația fizică

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Literatura universală sec. XVII-XVIII (5 credite) Cursuri opționale

1. Filozofia (5 credite)



2. Introducere în traductologie. Tehnici de traducere
scrisă (6 credite)

3. Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere
II (6 credite)

4. Limba engleză contemporană cu aplicare la traducere
II (4 credite)

5. Traducere gramaticală din limba română/rusă în limba
engleză (4 credite)

6. Educația fizică

2. Sociologia (5 credite)
3. Politologia (5 credite)
4. Istoria culturii şi civilizației europene

(5 credite)
5. Instituțiile juridico-statale din

Republica Moldova (5 credite)

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Literatura universală din I jumătate a sec. XIX (4

credite)
2. Pragmatica traducerii (6 credite)
3. Educația fizică
4. Practica de iniţiere în specialitate (traducere scrisă)

(2 credite)

Cursuri opționale
1.Traducerea scrisă din limba franceză în
limba română/rusă a textului sociopolitic /
Traducerea scrisă din limba franceză în
limba română/rusă a textului din domeniul
educaţional (6 credite)

2. Limba engleză: analiză şi producere de
texte informative /
Limba engleză: analiză şi producere de texte
narative și descriptive (4 credite)

3.Traducerea scrisă din limba engleză în
limba română/rusă a textului sociopolitic
/Traducerea scrisă din limba engleză în
limba română/rusă a textului din domeniul
educaţional (4 credite)

4. Economie /
Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale/
Integrare europeană /
Republica Moldova: istorie, politică,
societate /
Etica și estetica (4 credite)

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Literatura universală din a II-a jum. a sec. XIX (4

credite)
2. Lexicologia și stilistica limbii franceze (5 credite)
3. Proiect de cercetare (teză de an) (1 credite)
4. Educația fizică
5. Practica de specialitate I (traducere consecutivă) (4

credite)

Cursuri opționale
1. Limba franceză: analiză şi producere de
texte argumentative / Limba franceză:
analiză şi producere de texte injonctive (4
credite)

2. Introducere în lexicologia limbii engleze/
Morfologia lexicală a limbii engleze (4
credite)

3. Traducerea consecutivă din limba engleză
în limba română/rusă a discursului juridic /
Traducerea consecutivă din limba engleză
în limba română/rusă a discursului
economic (3 credite)

4. Introducere în terminologie. Traducerea
consecutivă din limba franceză în limba
română/rusă a discursului juridic /
Introducere în terminologie. Traducerea



consecutivă din limba franceză în limba
română/rusă a discursului economic (5
credite)

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1. Literatura universală din sec. XX (I) (5 credite)
2. Traductologia (5 credite)
3. Civilizația Franței (5 credite)
4. Tehnici de traducere orală. Traducerea consecutivă din

limba română/rusă în limba franceză (6 credite)

Cursuri opționale
1. Traducerea textelor de specialitate din
limba franceză în limba română/rusă /
Traducerea textelor literare din limba
franceză în limba română/rusă (4 credite)

2. Traducerea consecutivă din limba
română/rusă în limba engleză a
discursurilor oficiale / Traducerea
consecutivă din limba română/rusă în limba
engleză a discursului din domeniul
turismului (5 credite)

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Etica profesională a traducătorului (2 credite)
2. Multilingvism, multiculturalism: politici lingvistice (3

credite)
3. Practica de specialitate II (traducere) (6 credite)
4. Practica de cercetare (6 credite)
5. Examen de licenţă (5 credite)

Cursuri opționale
1. Literatura franceză din sec. XX (II)-XXI

/ Capodoperele literaturii franceze
contemporane (2 credite)

2. Traducerea comunitară din/în limba
franceză în domeniul medical, social,
educaţional / Traducerea comunitară
din/în limba franceză în domeniul
juridic (3 credite)

3. Traducerea comunitară din/în limba
engleză în domeniul medical, social,
educaţional / Traducerea comunitară
din/în limba engleză în domeniul juridic
(3 credite)


