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Studenții anului III, specializarea Traduc-
ere și interpretare din cadrul Facultății de
Științe ale Comunicării, au participat
marți, 27 noiembrie, la a doua ediție a
atelierului studențesc Terminology man-
agement in companies. Invitatele acestei
ediții au fost dna. Agnes Kiss, Coordona-
tor Serviciul intern de traduceri al Conti-
nental Automotive România SRL și dna.
Beatrix Kovago, traducător stagiar în
cadrul aceleiași companii și absolventă

a programului de studii de licență Tra-
ducere și interpretare din cadrul FSC,
care le-au prezentat studenților modul în
care traducătorii din cadrul serviciului de
traduceri gestionează terminologia de
specialitate în procesul de traducere, cât
și beneficiile unui management termino-
logic optim. În partea a doua a atelierului,
studenții au creat o mini bază de date
terminologice cu ajutorul aplicației Multi-
Term.

46

Atelier de management 

terminologic
27 Noiembrie 2018 

Organizator: Lect. dr. univ. Annamaria Kilyeni
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Organizator: Lect. univ. dr. Maria-Dana Grosseck
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