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FITXA IDENTIFICATIVA
Dades de l'Assignatura
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35643
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Cicle
Grau
Crèdits ECTS
6.0
Curs acadèmic
2022 - 2023
Titulació/titulacions
Titulació
1009 G.Traduc.Mediac.Interling.(Anglés)
1010 - Grau de Traducció i Mediació
Interlingüística (Francés)
1011 - Grau de Traducció i Mediació
Interlingüística (Alemany)

Centre
Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació
Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació
Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació

Matèries
Titulació
1009 G.Traduc.Mediac.Interling.(Anglés)
1010 - Grau de Traducció i Mediació
Interlingüística (Francés)
1011 - Grau de Traducció i Mediació
Interlingüística (Alemany)

Matèria
10 - Coneixement de l'entorn
professional
10 - Coneixement de l'entorn
professional
10 - Coneixement de l'entorn
professional

Coordinació
Nom
RICHART MARSET, MARIA ISABEL

Curs Període
4
Primer
quadrimestre
4
Primer
quadrimestre
4
Primer
quadrimestre

Caràcter
Optativa
Optativa
Optativa

Departament
340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la
Comunicació

RESUM
Vegeu la versió en castellà. Gràcies.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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Altres tipus de requisits
Vegeu la versió en castellà. Gràcies

COMPETÈNCIES
1009 - G.Traduc.Mediac.Interling.(Anglés)
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i
defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Desenvolupar un compromís ètic en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, centrant-se
en aspectes tals com la igualtat de gèneres, la igualtat d'oportunitats, els valors de la cultura de la
pau i els valors democràtics i els problemes mediambientals i de sostenibilitat així com el
coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalidad.
- Dissenyar i gestionar projectes (relatius a la traducció i mediació interlingüïstica) en l'àmbit acadèmic
o professional.
- Conèixer tecnologies de la informació i la comunicació, eines informàtiques, locals o en xarxa, en
l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Adaptar-se a diferents entorns de treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Aplicar criteris de qualitat en el treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, seguint
les especificacions de la norma europea de qualitat EN-15038:2006.
- Dominar les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la traducció i mediació
interlingüïstica.
- Dominar tècniques de documentació per a la traducció i mediació interlingüïstica i intercultural.
- Conèixer, usar i crear bases terminològiques i eines lexicogràfiques rellevants per a la traducció i
mediació interlingüïstica.
1010 - Grau de Traducció i Mediació Interlingüística (Francés)
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i
defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Desenvolupar un compromís ètic en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, centrant-se
en aspectes tals com la igualtat de gèneres, la igualtat d'oportunitats, els valors de la cultura de la
pau i els valors democràtics i els problemes mediambientals i de sostenibilitat així com el
coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalidad.
- Dissenyar i gestionar projectes (relatius a la traducció i mediació interlingüïstica) en l'àmbit acadèmic
o professional.
- Conèixer tecnologies de la informació i la comunicació, eines informàtiques, locals o en xarxa, en
l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Adaptar-se a diferents entorns de treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Aplicar criteris de qualitat en el treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, seguint
les especificacions de la norma europea de qualitat EN-15038:2006.
- Dominar les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la traducció i mediació
interlingüïstica.
- Dominar tècniques de documentació per a la traducció i mediació interlingüïstica i intercultural.
- Conèixer, usar i crear bases terminològiques i eines lexicogràfiques rellevants per a la traducció i
mediació interlingüïstica.
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1011 - Grau de Traducció i Mediació Interlingüística (Alemany)
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i
defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Desenvolupar un compromís ètic en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, centrant-se
en aspectes tals com la igualtat de gèneres, la igualtat d'oportunitats, els valors de la cultura de la
pau i els valors democràtics i els problemes mediambientals i de sostenibilitat així com el
coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalidad.
- Dissenyar i gestionar projectes (relatius a la traducció i mediació interlingüïstica) en l'àmbit acadèmic
o professional.
- Conèixer tecnologies de la informació i la comunicació, eines informàtiques, locals o en xarxa, en
l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Adaptar-se a diferents entorns de treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica.
- Aplicar criteris de qualitat en el treball en l'àmbit de la traducció i la mediació interlingüïstica, seguint
les especificacions de la norma europea de qualitat EN-15038:2006.
- Dominar les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la traducció i mediació
interlingüïstica.
- Dominar tècniques de documentació per a la traducció i mediació interlingüïstica i intercultural.
- Conèixer, usar i crear bases terminològiques i eines lexicogràfiques rellevants per a la traducció i
mediació interlingüïstica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Vegeu versió en castellà. Gràcies.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Pràctiques tutelades
Vegeu versió en castellà.

2. Memòria de pràctiques
Vegeu versió en castellà.

3. Tutories.
Vegeu versió en castellà.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Pràctiques externes
Resolució de casos pràctics

Hores

TOTAL

120,00
120,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Atès que l'assignatura es realitza fora de les instal·lacions de la
Universitat, no es disposa de metodologia docent.
No obstant això l'alumnat podrà assistir a tutories presencials o per correu
electrònic amb el tutor o tutora acadèmica en
les què es realitzarà un seguiment i una orientació de les pràctiques que
s'estiguin realitzant, o ja realitzades.

AVALUACIÓ
Vegeu la versió en castellà. Gràcies.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Jenner, J. & Jenner, D. The Entepreneural Linguist. LULU: 2010
- Durban, Chris. The Prosperous Translator. FA&WB Press: 2010
- Reineke, Detlef (Ed.): Traducción y localización - Mercado, gestión y tecnologías. Anroat Edicions:
2005

Complementàries
- McKay, C. How to become a successful translator. LULU: 2010
- Robinson, Douglas H. Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of
Translation. Routledge: 2003
- Chriss, Roger. Translation as a Profession. LULU: 2006
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