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Competenţe şi abilităţi dobândite:
 De comunicare efectivă în cele două limbi moderne de circulaţie (limba germană - limba
engleză), într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi
variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere;
 De aplicare adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă şi orală din limba germană
sau limba engleză în limba română şi retur, în domenii de interes larg şi semispecializate;
 De aplicare adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a
informaţiei, de folosire a programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), de
stapânire a tehnoredactării şi corecturii de texte, de folosire a programelor de tehnoredactare a
documentelor pe calculator şi a tehnicilor de arhivare a documentelor;
 De relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică,
ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de
aplicaţie ale specializarii;
 De comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere
lingvistică şi culturală.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii Limbi moderne aplicate cuprinde discipline fundamentale, de specialitate şi
complementare într-o succesiune logică, contribuind la edificarea, consolidarea și dezvoltarea
competenţelor, în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al
calificărilor. Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională prin
discipline precum: Lingvistică generală, Traductologie, Tehnici de comunicare scrisă și orală,
Lexicologie, Lexicografie, Morfosintaxă, Pragmatică, Strategii de comunicare profesională.
Programul înglobează o relevantă componentă specifică interdisciplinară prin pachetele de cursuri
interdisciplinare precum: Lingvistică computațională, Traducere asistată de calculator, Traducerea
în domeniul audiovizual, Comunicare profesională prin mijloace electronice, Stereotipuri
lingvistice, Comunicare interculturală etc.
Perspective după finalizarea studiilor:
Programul Limbi Moderne Aplicate (germană - engleză) se adresează studenților care doresc să se
pregătească pentru a deveni: traducător; interpret; tehnoredactor; asistent de cercetare în
lingvistică; corector; organizator protocol; organizator târguri şi expoziţii; referent relaţii externe;
documentarist; mediator. Competențele practice și aplicative pe care programul de studii le
formează sunt cele orientate înspre dezvoltarea capacității studenţilor de a aplica, folosi şi corela
cunoştinţele şi aptitudinile dobândite într-un mod creativ şi în situaţii profesionale diverse.
Competenţele transversale, de comunicare şi relaţionare se concentrează pe dezvoltarea

comunicării eficiente, folosind o varietate de moduri şi stiluri de comunicare, pe flexibilitate şi pe
adaptarea la condiţiile lucrului în echipă.

