
El Màster s'adreça especialment a persones amb títol de grau o 
llicenciatura en traducció i interpretació, filologia, dret, econòmiques o 
altres ciències afins, a més de professionals de la traducció institucional 
que vulguen renovar el perfil propi i tinguen un títol de llicenciatura o de 
grau. Els alumnes hauran de tenir un nivell molt avançat en les dues 
llengües de la combinació lingüística triada (alemany-espanyol, 
francés-espanyol o anglés-espanyol), ja que el Màster s'enfoca 
exclusivament a la traducció i no a l'ensenyament de llengües. 
Igualment, és important estar familiaritzat amb la informàtica i la 
navegació amb Internet, ja que el Màster és virtual.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

ADREÇAT A

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admès, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Traducció 
Institucional
(ensenyança virtual)

Màxim: 10 punts.
A) Criteris rellevants per a valorar la formació acadèmica: de 0 a 5 punts.
A.1) Expedient acadèmic global: de 0 a 1 punt.
a) Matrícula d'honor: 1
b) Excel·lent: 0,75
c) Notable: 0,5
d) Aprovat: 0,25
A.2) Expedient acadèmic específic (matèries afins amb els continguts del 
màster): de 0 a 1 punt.
a) Matrícula d'honor: 1
b) Excel·lent: 0,75
c) Notable: 0,5
d) Aprovat: 0,25
A.3) Altres cursos de formació acadèmica o professional rebuts que siguen 
rellevants en relació amb els continguts del postgrau, especialment el fet 
d'haver obtingut un títol de màster rellevant: de 0 a 2 punts.
A.4) Estudis rellevants en universitats no espanyoles la llengua de les quals 
vehicular coincidisca amb la llengua estrangera de la combinació lingüística 
triada: de 0 a 1 punt.
B) Criteris rellevants per a valorar els coneixements d'idiomes: de 0 a 2,5 
punts.
B.1) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma estranger triat 
(certificat de l'Escola Oficial d'Idiomes o similar, haver cursat estudis 
universitaris en la llengua triada, etc.): de 0 a 1 punt.
B.2) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma espanyol (domini 
C2 o DELE superior de l'Institut Cervantes, haver cursat estudis universitaris 
en espanyol, etc.): de 0 a 1 punt.
B.3) Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en altres idiomes: de 0 a 0,5 
punts.
C) Criteris rellevants per a valorar l'experiència professional: de 0 a 2,5 
punts.
C.1) Activitat professional desenvolupada de manera directament 
relacionada amb els continguts del Màster: de 0 a 2 punts.
C.2) Activitat desenvolupada en altres treballs no directament relacionats 
amb els continguts del Màster: de 0 a 0,5 punt.

Departament de Traducció i Interpretació
dtint@ua.es
965 90 98 48
web.ua.es/va/masters-oficials.html
dti.ua.es/va/master-oficial-de-traduccion-institucional 

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Domini dels registres d'especialitat en dues llengües.
Ús expert d'estratègies retòriques i pragmàtiques en dues llengües.
Adquisició de competència professional per a la confrontació, revisió i 
edició de textos en llengua pròpia.
Domini dels entorns informàtics avançats per a la traducció.
Domini de les tècniques d'edició avançades.
Domini del camp del discurs especialitzat.
Domini de les tècniques d'investigació en traducció i interpretació.
Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.
Capacitat per traduir textos d'especialitat amb un alt nivell de 
complexitat.
Domini de les tècniques de documentació avançades.
Gestió de projectes professionals de traducció.
Capacitat de treball en equips de caràcter interdisciplinari i en 
contextos internacionals.
Capacitat per liderar equips professionals de traducció.
Domini de la gestió i administració d'empresa i coneixement del 
mercat de la traducció.
Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
Foment del compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat 
professional.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

Espanyol. Anglès. Francès. Alemany.
Màster a distància.

El màster, que té 60 crèdits ECTS, es pot cursar en un únic any acadèmic. El 
pla d'estudis presenta una estructura tripartida, composta per un mòdul 
de 15 crèdits d'iniciació, comú a totes les llengües, un segon mòdul de 30 
crèdits d'especialització en la combinació lingüística escollida (alemany, 
francés o anglés en combinació amb el castellà), i un mòdul final de 15 
crèdits, que inclou pràctiques preprofessionals i una memòria final de 
màster.

MÒDUL COMÚ - 15 Crèdits

Correcció i Edició Professional de Textos - 6 crèdits
Deontologia i Pràctica Professional - 9 crèdits

MÒDUL D'ESPECIALITAT - 30 Crèdits

OBLIGATÒRIES - 20 crèdits

Ordenaments Jurídics Comparats
Traducció Jurada
Traducció per als Organismes Internacionals
Traducció per a l'Àmbit Econòmic i Comercial 

OPTATIVES - 10 crèdits

Cal escollir, entre les assignatures següents, les de qualsevol combinació 
lingüística fins a completar 10 crèdits. El llistat complet està disponible en 
la pàgina web del màster.

MODUL FINAL - 15 crèdits

Pràctiques Externes
Treball Final de Màster

PLA D'ESTUDIS

Traductor i intèrpret per a l'àmbit institucional
Traductor i intèrpret per al mercat privat
Traductor especialitzat de textos juridicoeconòmics

EIXIDES PROFESSIONALS


