
Facultatea Litere

Denumirea programului de master Traducere şi interpretare de conferinţe (MP), 120 credite

Limba de instruire - engleză/franceză/română/rusă

Scurtă descriere a programului

Programul își propune să ofere masteranzilor cunoştinţe într-un domeniu specializat în vederea 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. Misiunea programului de master Traducere şi interpretare de
conferinţe (MP) constă în asigurarea sectorului public şi privat cu traducători și interpreți. Scopul general al
instruirii în acest domeniu îl constituie formarea traducătorilor și interpreților capabili să traducă într-un cadru
larg de situaţii profesionale şi culturale. Formarea specialiştilor la programul de master Traducere şi
interpretare de conferinţe prevede formarea abilităţilor de aplicare adecvată a tehnicilor de traducere şi
interpretare. 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
C1 (conform „Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi”).

Programul de studii prevede formarea următoarelor competenţe profesionale:

1. Aplicarea dimensiunii transculturale și sociolingvistice în comunicare.
2. Traducerea/interpretarea textelor/discursurilor din domenii generale și specializate din limba străină în

limba maternă şi viceversa respectând standardele de calitate.
3. Realizarea traducerii conform parametrilor strategici, metodologici și tematici.
4. Argumentarea opțiunilor de traducere în baza teoriilor și abordărilor studiate.
5. Utilizarea instrumentelor de traducere asistată de calculator sau alte unelte IT pentru traducători.
6. Producerea textelor/discursurilor în limbile de lucru, luând în calcul contextul, situația de comunicare

și publicul-țintă.
7. Respectarea procedurilor de monitorizare și asigurare a calității.
8. Autoevaluarea procesului de colaborare dintre traducător, angajator şi destinatar în conformitate cu

cerințele actuale ale pieței muncii, cerințele societale, dar și cele ce țin de evoluțiile din domeniul
lingvisticii/traducerii.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Specialiştii formaţi la programul de master Traducere şi interpretare de conferințe sunt solicitaţi pe piaţa
muncii de instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale, de ambasade, de 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. Evoluţia teoriei şi metodologiei în traducere (6 Cursuri opționale



credite)
2. Metode şi procedee de traducere asistată de

calculator (6 credite)
3. Traducerea scrisă şi revizuirea textelor specializate

(6 credite)
4. Traducerea simultană din limba engleză/franceză în

limba română/rusă (6 credite)
5. Traducerea consecutivă din limba engleză/franceză

în limba română/rusă (6 credite)
Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Aspecte socio-funcţionale ale limbii şi traducerea (6

credite)
2. Traducerea scrisă a textelor specializate din limba

română/rusă în limba engleză/franceză (6 credite)
3. Traducerea simultană din limba română/rusă în limba

engleză/franceză (6 credite)
4. Traducerea consecutivă din limba română/rusă în

limba engleză/franceză (6 credite)

Cursuri opționale
1. Metodologia gestionării proiectelor

internaţionale cu integrarea traducerii /
Traducerea consecutivă din limba B
(engleză/franceză/germană/spaniolă/
italiană) în limba română/rusă (6 credite)

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Terminologia (5 credite)
2. Traducerea literară şi interpretarea (5 credite)
3. Traducerea simultană din limba română/rusă în limba

engleză/franceză (5 credite)
4. Practica de specialitate (traducere) (10 credite)

Cursuri opționale
1. Ghidaj turistic cu aplicarea traducerii /

Traducerea simultană din limba română/rusă
în limba B (engleză / franceză / germană /
spaniolă/italiană) (5 credite)

Semestrul 4 (Nr. Credite)
Teza de master (30 credite)


