
 

Specializarea Limbi Moderne Aplicate vă permite studierea - în 
regim de egalitate - a două limbi străine: engleză sau franceză 
în combinație cu engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană. 
Combinații lingvistice posibile: EN-FR, EN-SP, EN-GE, EN-IT; FR-
EN, FR-SP, FR-GE, FR-IT.  

 

Veți studia discipline fundamentale, în scopul acumulării de cunoștințe de bază, specifice 
domeniului Limbi Moderne Aplicate:Limbă Modernă pentru Obiective Specifice,  Analiză și 
Producere de Text, Introducere în terminologie,  Limba română. 

Veți studia discipline de specialitate în vederea aprofundării unor direcţii specifice: Introducere 
în tehnica traducerii. Exprimare scrisă și orală, Paradigmele traducerii. Tipologia discursurilor, 
Traducere. Mediere lingvistică și culturală, Comunicare. Media, Corespondență profesională 
(administrativă și comercială), Dimensiuni pragmatice și semantice ale textului, Traduceri 
specializate. Inițiere în traduceri consecutive/simultane. 

Veți studia discipline complementare în scopul consolidării și extinderii orizontului de 
cunoaştere: Informatică aplicată (MsWord, Excel). Metodologia informării și documentării. 
Informatică aplicată (standarde web, Informatică aplicată. Tehnologii aplicate în traducerea 
asistată, Aplicații terminologice. Informatică aplicată(multimedia),Redactarea lucrărilor 
academice, Relații publice. Relații comerciale internaționale, Instituțiile europene și mecanismele 
integrării, Economie generală 

Veți efectua practica profesională într-una dintre zecile de companii multinaționale locale, 
aflate în relație de parteneriat cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate LMA. Veți completa 
astfel bagajul de cunoștințe teoretice prin componenta de competențe profesionale asimilate în 
procesul de interacțiune directă cu potențiali viitori angajatori. 

Veți putea participa activ la activități didactice extracurriculare, menite să vă ofere atuuri 
suplimentare pe piața muncii contemporană: modul de limba D (limba a 3-a pentru comunicare 
socio-profesională) – 6ore/săptămână, 6 semestre, cu taxă, certificare a parcursului, cursuri de 
practica intensivă a limbii (PIL) –aducere la nivel pentru studenții care au probleme la limbile 
din combinația proprie (un semestru), cursuri de comunicare profesională multilingvă pentru 
începători, intermediari şi avansaţi, cursuri de limbaj mimico-gestual. 

 

„La fel cum a avea un aparat de fotografiat nu te face fotograf, a ști o limbă străină nu te face 
traducător sau interpret de conferință. Traducător sau interpret de conferință te face LMA Cluj. ”  
Maria Iaroslavschi, absolventă LMA_MEIC, 2008, interpret acreditat pe lângă Instituțiile europene 
 


