Limbi moderne aplicate
Structura programului de studiu

Anul 1














Lb. Modernă pentru studii de civilizație (b) (2 sem)
Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (c) (2 sem)
Teoria și practica traducerii (b) (2 sem)
Teoria și practica traducerii (c) (2 sem)
Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (b) (2 sem)
Lb. Contemporană. Limba modernă pentru obiective specifice (c) (2 sem)
Curs practic. Limba modernă. Analiza și producere de text (b) (2 sem)
Curs practic. Limba modernă. Analiza și producere de text (c) (2 sem)
Informatică aplicată la Limbaj (1 sem)
Comunicare interculturală (b, c, d) (2 sem)
Relații publice (b, c, d) (1 sem)
Antropologie culturală și socială (b, c, d) (1 sem)
Educație fizică (2 sem)

Anul 2
















Lb. Modernă pentru studii de civilizație (b) (2 sem)
Lb. Modernă pentru studii de civilizație (c) (2 sem)
Strategii de comunicare Orală (b) (2 sem)
Strategii de comunicare Orală (c) (2 sem)
Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (b) (2 sem)
Lb. Contemporană. Limba Modernă pentru obiective Specifice (c) (2 sem)
Traducere – mediere lingvistică și culturală (b) (2 sem)
Traducere – mediere Lingvistică și culturală (c) (2 sem)
Introducere în drept (1 sem)
Introducere în economie (1 sem)
Cultură și civilizație în mass media (b, c, d) (2 sem)
Relațiicomerciale internaționale (b, c, d) (1 sem)
Instrumente de asistare a traducerii (b, c, d) (1 sem)
Educație fizică (2 sem)
Practică (1 sem)

Anul 3




Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (b) (2 sem)
Lb. Modernă pentru studii de Civilizație (c) (2 sem)
Traduceri specializate. Inițiere în traduceri simultane și consecutive (b) (2 sem)











Traduceri specializate. Inițiere în traduceri simultane șiconsecutive (c) (2 sem)
Limba modernă. Teorie și Analiză sociolingvistică (b) (2 sem)
Limba modernă. Teorie și Analiză sociolingvistică (c) (2 sem)
Corespondență comercială și simulare globală (b) (2 sem)
Corespondență comercială și simulare globală (c) (2 sem)
Informatică aplicată. Metodologia documentării (1 sem)
Elaborare lucrare licență (1 sem)
Tipologia discursurilor (b, c, d) (1 sem)
Stilistică aplicată (b, c, d) (1 sem)

