
 

LIMBAJE ŞI TRADUCERI SPECIALIZATE 
 

 

Limbajul de specialitate este o provocare pentru orice utilizator de limbă străină,  
pentru că acesta presupune o bună cunoaştere, pe de o parte, a structurii gramaticale şi 
lexicale a limbii ţintă – cel puţin nivelul B2 conform Cadrului European Comun de 

Referinţă pentru Limbi Străine, şi, pe de altă parte, a conceptelor şi a terminologiei specifice 
unui anumit domeniu.   

Pe piaţa muncii actuale există o cerinţă tot mai mare de buni cunoscători de limbaje 
de specialitate care să poată să utilizeze corect şi eficient aceste limbaje şi să traducă texte 
din diferite domenii din limba ţintă în limba maternă şi din limba maternă în limba ţintă. 

Obiectivele cursului: Prin programul postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă – Limbaje şi traduceri specializate – ne adresăm tuturor 
absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi să-şi perfecţioneze acest tip de limbaj, în 
domeniul economic, administrativ/diplomatic, tehnic şi juridic. Cursul îşi propune să 
acopere nevoile de perfecţionare şi să-i familiarizeze pe cursanţi cu terminologia diferitelor 
limbaje, cu tehnicile de înţelegere şi de traducere a textelor de specialitate. Orientarea 
cursului este spre domeniul aplicativ.  
 

 

1. Durata cursului: Cursul se organizează cu prezenţa pe o durată de 10 săptămâni, 
însumând un total de 120 de ore şi 12 credite; 

2. Limba de predare: engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă; 
3. Taxa de şcolarizare: 150 Euro;  

Taxa de şcolarizare se achită în lei la cursul B:R din ziua plăţii. Taxa de şcolarizare 
se achită integral sau în 2 tranşe astfel: 

� 50% la data înscrierii; 
� 50% cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de finalizarea cursurilor; 

4. Perioada de şcolarizare: începerea cursurilor este condiţionată de un număr minim 
de 25 de cursanţi; 

5. Taxa de înscriere: 50 lei;  
Taxa de înscriere se achită la casieria Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din 
Bucureşti sau in contul – BRD-CALDERO:, RO02BRDE410SV21859694100. Dacă 
taxa de înscriere se achită prin virament bancar vă rugăm să precizaţi: „Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Străine, taxă de înscriere P.U.”. 

6. Acte necesare pentru înscriere: 
� fisă de înscriere – formular tip 
� copie certificat de naştere 
� copie carte de identitate 
� copie diplomă de bacalaureat 
� copie adeverinţă/diplomă de licenţă 
� chitanţă de plată a taxei de înscriere 
� dosar plic; 

7. Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Splaiul 
Unirii :r. 176, intrarea D3, etaj II, sector 4, Bucureşti. 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 021-330 87 20. 
 


