
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FACULTATEA DE LIMBI 
ŞI LITERATURI STRĂINE 

 
secţia  

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
 
 

organizează 
 

înscrieri pentru examenul 
de admitere 

 
iulie 2020 

 
 

Admiterea se va organiza pe bază de 
dosar, iar selecţia se va efectua pe baza 
mediei între nota de la proba scrisă de 
limba română de la BAC (50%) şi nota 
ce rezultă din mediile din liceu la limba 
străină. 

 
 

Specializări: engleză, franceză, 
germană, spaniolă, italiană,  rusă 
(spaniola, italiana şi rusa nu se pot 
studia concomitent). 
 
 

Pentru limbile spaniolă, italiană, 
germană şi rusă se organizează atât 
grupe de avansaţi, cât şi de începători 
în primul an de studiu.  
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Debuşee profesionale 
 

 traducător (traduceri literare şi / sau 
specializate pe domenii precum: juridic-
administrativ, comercial, financiar-bancar, 
sport-turism, ştiinţific, politic etc.) în două 
limbi străine 
 interpret de consecutivă 
 terminolog 
 funcţionar internaţional 
 secretar de firmă de comerţ 
 consultanţă, administraţie 
 documentarist (întocmirea mapei 
negociatorului, prezentări de firme sau de 
produse, elaborare de baze de date on-line, 
studii şi sondaje de marketing) 
 organizator de evenimente: 
teambuilding, simpozioane, saloane, 
congrese 
 
 
 

 
 
 

VIZITAȚI 
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De ce a fost creată 
Secţia de Traducere și Interpretare 

 

În contextul actual, când România este membră a  
Uniunii Europene, a devenit cu atât mai stringentă 
nevoia de a avea specialişti capabili să traducă din şi 
în limba română toate documentele oficiale. 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
creat în 2004 secţia de Traducere şi Interpretare 
(TI) pentru a forma profesionişti care să activeze atât 
pe piaţa internă a muncii, cât şi pe cea europeană.  

Funcţionarea acestei secţii este posibilă prin 
participarea a şase departamente, reprezentate de 
cadre didactice calificate în acest domeniu, atât din 
România, cât şi din străinătate. 

Programul de studii TI le face cunoştinţă 
studenţilor cu o largă paletă de texte din diverse 
domenii de activitate cu care au avut mai puţin 
contact în timpul studiilor liceale: texte economice, 
medicale, tehnice, ştiinţifice, jurnalistice etc. 

Prin studierea acestora, se urmăreşte dezvoltarea 
capacitaţii studenţilor de a analiza un text din 
perspectivă pragmatică, ţinând cont de nivelul de 
analiză: sintactic, semantico-lexical, funcţional, de 
modalitatea de redactare şi de formatul textului. 

Traducerea este un proces multidisciplinar şi 
complex, care presupune deopotrivă rigoare 
ştiinţifică, percepţie artistică, dar şi o ancorare 
pragmatică în realitatea imediată. 

Viitorul traducător este în egală măsură şi un 
interpret al textului al cărui conţinut îl transferă într-o 
altă limbă, limba ţintă.  

Aşadar, traducătorul şi interpretul se află în 
situaţia de a comunica un mesaj, de a intermedia 
dialogul dintre două culturi, de a fi deci mediatori şi 
negociatori ai sensului transmis prin intermediul 
limbii. 

TI vă oferă posibilitatea de a fi purtători de mesaj 
în calitate de traducători sau / şi interpreţi! 

 
romanice.lls.unibuc.ro 

 
 

Competenţe şi capacităţi 
dezvoltate în cadrul TI 

 
• capacitatea de a înţelege şi de a opera cu limbaje de 
specialitate (juridic, jurnalistic, medical, general) 
• de a traduce şi de a interpreta texte, mesaje, 
prezentări, comunicări din limba sursă în limba ţintă 
• de a comunica şi de a transmite prin transfer 
lingvistic mesaje şi texte prelucrate în limba ţintă 
• de a analiza şi de a sintetiza, de a organiza şi de a 
planifica 
• de a se exprima corect şi elegant, în scris şi oral, în 
limba română şi în limbile străine studiate 
• de a realiza conexiuni interculturale şi 
interlingvistice 
• de a folosi diferite tehnici de producere şi de 
interpretare a textului 
• de a evalua şi de a se autoevalua 
• de a lucra într-o echipă multidisciplinară 
• de a se adapta la o situaţie nouă şi de a dovedi 
flexibilitate în comunicare 
• de a lucra într-un context internaţional 
• de a lucra independent 
• de a concepe proiecte şi de a le derula 
 

VIZITAŢI 
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De ce să alegi 
Traducere și Interpretare 

 
• ca să-ţi însuşeşti o limbă străină în profunzime 
• ca să afli că traducerea este mai mult decât o 
transcriere cuvânt cu cuvânt dintr-o limbă într-alta 
• ca să beneficiezi de o formare academică de calitate; 
• ca să ai acces la mai multe domenii de activitate prin 
intermediul traducerilor specializate 
• ca să te exprimi mai bine în propria ta limbă (nu e 
de ajuns ca un text să fie scris în limba română ca să 
sune româneşte) 
• ca să apropii Lumea de România 
• ca să apropii România de Lume 
• ca să înţelegi că nu e de ajuns să vorbeşti cursiv o 
limbă străină pentru a deveni un bun interpret 
• ca să înveţi în 3 ani cât alţii în 10  
• ca să călătoreşti peste nouă mări şi nouă ţări cu bursă 
Erasmus 

 
 

BURSE DE STUDIU 
 
Programul TI oferă studenţilor posibilitatea de a 

studia nu numai la Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universităţii din Bucureşti, ci şi în alte 
centre universitare de renume din Europa graţie 
acordurilor de colaborare academică. 

 
Bursele, cu o durată de la 4 până la 9 luni, sunt 

deopotrivă adresate studenţilor din anii II, III, 
masteranzilor şi doctoranzilor. 

 
• ERASMUS / SOCRATES (administrate de 
Departamentele implicate în Programul TI: 
engleză, franceză, germană, italiană, rusă, 
spaniolă) 
• MAEC / AECID (oferite de Guvernul Spaniei) 

 


