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Durata : 4 semestre 

 

Public : Masteratul se adreseaza studentilor cu o licenta in stiinte ingineresti sau 

licenta in stiinte socio-umane, reprezentind o continuare/ specializare in domeniu 

adiacent a studiilor si formarea intr-un domeniu interdisciplinar, complementar 

formarii initiale de la nivelul licentei , acela al TRATARII AUTOMATE A LIMBII 

(TAL) 

 

 

Prezentare 

Masteratul Tehnologii lingvistice si traducere automata a fost creat în 2008 și de atunci 

funcționează în parteneriat cu Universitatea Grenoble Alpes, Franța. Beneficiind in 

fiecare an de cursuri date de profesori – cercetatori de la Universitatea din Grenoble. 

Programul de masterat satisface nevoile actuale de dezvoltare a tehnologiilor utilizate 

în procesarea limbajului (software de traducere și analiză textuală, algoritmi, memorii 

de traducere, crearea corpusului), dar și nevoile de instruire ale traducătorilor 

specializați. 

Oiectul studiilor de masterat, TAL (Tratarea automata a limbii) combină informatica 

și limbajul / limba pentru a dezvolta / crea instrumente (software, algoritmi, memorii 



de traducere etc.) care utilizează date lingvistice computerizate. 

Instrumentele bazate pe TAL sunt utilizate în domeniile: 

 

√ Căutarea informațiilor pe Internet, business intelligence, big data 

√ Traducere automată 

√ Programe de corectare a ortografiei și corectare gramaticală 

√ Recunoașterea și sinteza vorbirii, identificarea vorbitorului sau a limbii, robotică 

√ Învățarea și predarea limbilor străine 

 

Obiective 

Masteratul ofera studentilor cunostiintele informatice si lingvistice ce le vor 

permite sa creeze si sa gestioneze instrumente informatice dar si sa stapineasca 

mecanismele functionarii limbii. Se ofera studentilor cunostiinte si competente in 

materie de generare de text care sa permita implementarea datelor lingvistice in 

programe informatice 

 Masteratul raspunde nevoilor pietei de munca oferiind studentiilor o pregatire in 

domeniul ingineriei limbii, domeniu in plina expansiune la nivel mondial, in 

dezvoltare in Romania. 

Cunostiintele pot fi valorificate in industrie , cercetare, organisme internationale 

 

Recunoastere : Masteratul este acreditat ARACIS si benficiaza de sprijinul 

Ambasadei Frantei la Bucuresti 

 

Bourse : 

Burse Erasmus sunt acordate in fiecare an, mobilitati in Franta la Universitatea 

Grenoble Alpes 

Burse de merit si sociale acordate de UPB 

Limba de predare : Franceza. Toate cursurile si seminariile (exceptind 

cursurile de engleza si spaniola) se desfasoara in limba franceza 

Profesori : Masteratul organizat in colaborare cu Universitatea Grenoble Alpes 

din Franta beneficiaza de profesori de prestigiu din Romania si Franta 



 

Competente atestate 

• Competente informatice permitind crearea algoritmilor sau a programelor de 

traducere 

• Competente in redactare tehnica bilingva 

• Competente in crearea si exploatarea corpusurilor 

• Competente in exploatare bigdata 

• Competente in limbajele de specialtitate 

• Competente in traductologie 

 

Posibilitati de realizare profesionala - meserii vizate 

           Dubla competenta : in limba franceza si lingvistica franceza si in 

informatica 

Inginer lingvist 

Traducator specializat in diferite domenii tehnice si/ sau stiintifice, in 

multimedia (localizarea programelor informatice, sub-titrare, creare de site-uri WEB, 

traducerea site-urilor WEB) 

Terminolog 

Redactare corectare a documentelor tehnice in limbi straine 

 

 

Contact : Conf. dr. Roxana Anca Trofin +40 21 4029889 

 


