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Professional Descriptions and Translations of Academic 

Programmes and Courses on the (Romanian) University 

Websites 

(„Elaborarea și traducerea profesionistă a programelor și 

cursurilor academice de pe paginile web ale 

universităților românești”)  

Rezumatul tezei de doctorat 

Teza de față prezintă, în premieră în spațiul românesc, o analiză 

detaliată cu caracter descriptiv, aplicativ, dar și prescriptiv a 

descrierilor de cursuri și programe de studii academice în limba 

română și a traducerilor acestora în limba engleză prezente pe 

paginile web ale universităților, propunând, totodată, o serie de 

recomandări atât pentru elaborarea, cât și pentru traducerea tipului de 

texte analizat.  

În spațiul internațional, conținutul paginilor web ale 

universităților s-a bucurat până acum de o atenție moderată din partea 

cercetătorilor din domeniul lingvisticii și traductologiei. Mai mult 

decât atât, majoritatea studiilor s-au concentrat pe alte genuri și tipuri 

de texte prezente în paginilor web ale universităților (Nielsen & 

Askehave 2005, Biber 2006, Bernardini, Ferraresi & Gaspari 2010, 

Caiazzo 2011, Ferraresi & Bernardini 2013, Nasti & Venuti 2014, 

Morrish & Sauntson 2013, Dalan & Sharoff 2016, Ferraresi & 

Bernardini 2015), existând puține explorări ale descrierilor de cursuri 

și programe academice (Afros & Schyer 2009, Bernardini, Ferraresi 

& Gaspari 2009, Gesuato 2011, Cocozza 2015, Bernardini et al. 2016, 

Ferraresi 2017). Din acest motiv, ca o primă noutate, într-un cadru 

analitic, comparativ și contrastiv, teza investighează prezența, 

calitatea și conformitatea acestor texte pe paginile web ale 

universităților românești, atât în limba română, cât și în limba 

engleză. 

Tema cercetării se justifică prin actualitatea și interesul său în 

contextul procesului de internaționalizare în care sunt implicate 

universitățile românești în momentul de față. Demersul științific a 

pornit de la analiza atentă a paginilor web aparținând a douăzeci și 

șapte de universități din România aflate pe poziții diferite în ierarhia 

Webometrics (Anexa 1), care a arătat că elaborarea în limba română 
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și traducerea în limba engleză a descrierilor de cursuri și programe de 

studii și postarea acestora pe internet pentru un acces facil nu au 

constituit o prioritate pentru mediul academic românesc. Cercetarea 

noastră reprezintă, așadar, un pas important în recunoașterea 

deficitului cu care se confruntă universitățile românești în sfera 

publicării acestor texte pe paginile lor de internet și are ca principal 

scop îmbunătățirea situației actuale prin aducerea în atenția publică a 

valorii funcționale a acestor texte ce aparțin ‘limbajului instituțional 

academic’ (Ferraresi & Bernardini 2013), atât în forma lor originală, 

cât și ca traduceri în limba engleză. În încercarea de a sublinia 

importanța acestor texte pentru mediul academic românesc și 

internațional, începem prin a reliefa principalele beneficii generate de 

prezența lor pe paginile web ale universităților românești, dar și 

efectele negative care decurg din absența acestor texte. Între 

argumentele incluse în teză amintim: (1) Prezentarea, în limba 

română, a programelor academice și a descrierilor de cursuri pe 

paginile web ale universităților românești ar veni în sprijinul 

candidaților/viitorilor studenți pentru o orientare educațională și 

profesională adecvată nevoilor și competențelor lor, încă din anii de 

liceu. Mai mult decât atât, descrierea programelor academice și 

actualizarea lor constantă ar aduce un plus de valoare instituțiilor de 

învățământ superior românești și ar confirma principiul centrării 

educației pe student, principal deziderat al procesului Bologna. (2) 

Accesul la prezentarea programelor academice ar spori 

angajabilitatea transnațională a absolvenților din România. Un 

portofoliu bogat în activități și rezultate pe durata studiilor este 

considerat un avantaj important în viitoarea carieră profesională din 

perspectiva angajatorilor. (3) Din punct de vedere al mobilității 

transnaționale, accesul la acest tip de informații garantează, înainte de 

toate, deschiderea tinerilor/studenților către o cultură a mobilității, 

atât pentru studii complete, cât și pentru mobilități de schimb de un 

semestru sau două (Bernardini et al. 2016). Mai multe studii despre 

politicile de învățământ superior arată că pentru un proces de 

internaționalizare reușit existența modulelor/ cursurilor și/sau a 

programelor de studii în engleză pe paginile web ale universităților 

este esențială (cf. Altbach & Knight 2007). (4) În ceea ce privește 

calitatea traducerilor, putem afirma că eșecul în a comunica corect și 

eficient conținutul programelor de studii unui public țintă 

internațional duce inevitabil la marginalizarea universităților și a 
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sistemului de învățământ superior național, indiferent de calitatea lor 

intrinsecă (Bernardini et al. 2016). Astfel, aceste texte se remarcă nu 

doar prin informația pe care o redau, ci și prin simbolismul 

reprezentațional pe care îl poartă față de educația românească – în țară 

și în străinătate. 

În contextul celor arătate anterior, principalele obiective în plan 

teoretic ale acestei teze vizează: 1) trecerea în revistă a principalelor 

achiziții din pragmatică și traductologie legate de tema abordată, care 

să permită elaborarea unui model de redactare și traducere a 

programelor de studii și a descrierilor de cursuri prezente în paginile 

web ale universităților românești; 2) încadrarea descrierilor de cursuri 

și programe de studii într-o tipologie textuală și generică distinctă; 3) 

identificarea normelor de elaborare și redactare a descrierilor de 

cursuri și programe academice în limba română; 4) identificarea 

strategiilor de traducere utilizate de traducătorii profesioniști și 

legăturile dintre acestea și tipul de texte analizat. Principalele 

obiective în plan aplicativ sunt: 1) propunerea unui model funcțional 

pentru descrierile de cursuri și programe de studii în limba română, 

care să poată fi folosit pe paginile web ale universităților, în 

conformitate cu literatura de specialitate; 2) formularea unor 

recomandări referitoare la comunicarea clară și eficientă a 

conținuturilor programelor academice în limba română, cât și la 

traducerea acestora în limba engleză pentru a fi publicate pe paginile 

web ale universităților românești; 3) traducerea, din limba română în 

limba engleză, a descrierilor cursurilor programului de master 

„Traducere și Terminologie” oferit de Facultatea de Litere din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care să devină un model 

pentru elaborarea și traducerea de programe ale disciplinelor 

umaniste și pentru celelalte universități din țară. 

Cercetarea de față combină metodele cantitative (compilarea de 

corpusuri, strângerea de date referitoare la această temă, întocmirea 

unor statistici) cu metodele calitative ale cercetării care se 

concretizează într-un număr foarte mare de analize (lingvistice, 

textuale, critice, comparative, contrastive) ale textelor investigate.  

În acest sens, corpusul constă din mai multe tipuri de texte 

academice identificate pe paginile web ale universităților: pe lângă 

descrieri de cursuri și programe de studii academice, au fost incluse 

în analiză și broșuri de prezentare a universității, ghiduri ale 

studentului, cataloage de cursuri, diferite rubrici ale paginilor de 
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internet ale universităților („De ce să alegi universitatea noastră”, 

„Despre noi”, „Admitere”, „Mesajul rectorului”, „Absolvenți”, 

„Pagina de pornire”, „Studii”, „Internațional”, „Informații practice” 

etc.). Mai exact, studiul de față include peste 70 capturi de ecran și 

150 fragmente extrase din paginile web ale 64 universități din 13 țări. 

Toate aceste texte, care ilustrează cadrul teoretic al cercetării, au 

permis efectuarea următoarelor analize: (1) o analiză lingvistică a 

descrierilor de cursuri și programe academice prezente în  paginile 

web ale universităților românești pentru a ilustra prezența celor șapte 

factori ai textualității și diferite tipologii textuale (texte/corpus 

monolingv) (Capitolul 1); (2) o analiză textuală cu scopul de a scoate 

la iveală măsura în care limbajul folosit în descrierile de cursuri în 

limba română pe paginile web ale universităților relevă perspectivele 

universităților asupra educației (texte/corpus monolingv) (Capitolul 

2); (3) o analiză textuală a descrierilor de programe academice pe 

paginile web ale universităților românești pentru a prezenta cele mai 

importante trăsături lingvistice ale acestor texte (texte/corpus 

monolingv) (Capitolul 2); (4) o analiză critică a descrierilor de cursuri 

și programe academice prezente în  paginile web ale universităților 

românești cu scopul formulării normelor pentru elaborarea academică 

și comunicarea clară a acestor texte în mediul online (texte/corpus 

monolingv) (Capitolul 3); (5) o analiză statistică a descrierilor de 

programe academice publicate pe paginile web ale universităților 

românești și ale universităților în care engleza este limbă nativă 

pentru a ilustra reprezentarea funcțională și scopul comunicativ ale 

acestor texte (corpus bilingv comparabil) (Capitolul 4); (6) o analiză 

contrastivă a textelor academice prezente pe paginile web ale 

universităților și traducerile acestora pentru a evidenția statutul 

relativ și relația de dependență dintre textul sursă și textul țintă 

(corpus paralel) (Capitolul 5); (7) o analiză textuală a metodelor și 

procedeelor de traducere folosite în traducerea descrierilor de 

programe academice pentru mediul online, din limba română în limba 

engleză, pentru a ilustra teoriile funcționaliste în traducerea acestor 

texte (Capitolul 5); (8) o analiză critică a traducerii termenilor 

culturali prezenți în textele academice pe paginile web ale 

universităților europene (corpus paralel) (Capitolul 5). Astfel, 

considerăm că o contribuție importantă adusă de teza noastră la 

cercetarea în domeniu, în completarea metodei tradiționale de analiză 

textuală critică, este reprezentată de utilizarea unui instrument 
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electronic conceput special pentru analiza automată de corpus (Sketch 

Engine) pentru culegerea, procesarea și analiza corpusului de texte 

electronice monolingve și bilingve (corpus-based analysis), care 

confirmă, în cazul nostru, rezultatele analizelor lingvistice și textuale 

tradiționale.  

Teza de doctorat este structurată în două părți care tratează, 

pe de o parte, elaborarea descrierilor de cursuri și programe 

academice în limba română pe paginile web ale universităților 

românești (Capitolele 1, 2 și 3), pe de alta traducerea acestora din 

limba română în limba engleză (Capitolele 4 și 5); la rândul lor, 

anexele lucrării oferă un plus de transparență și rigoare secțiunii  

aplicative a cercetării.   

Capitolul 1 examinează definițiile și trăsăturile textului, 

oprindu-se, cu precădere, asupra cadrului teoretic al lingvisticii 

textuale, în etapa sa comunicativ-pragmatică, prin analiza celor șapte 

standarde ale textualității (Beaugrande & Dressler 1981). Analiza 

textuală detaliată efectuată în primul subcapitol al Capitolului 1 

evidențiază cum anume cei șapte factori ai textualității (coeziunea, 

coerența, intenționalitatea, acceptabilitatea, informativitatea, 

situaţionalitatea și intertextualitatea) configurează descrierile de 

cursuri și programe academice în limba română și reușesc să-și 

îndeplinească funcția comunicativă. Rezultatele analizelor arată că 

descrierile cursurilor își pot îndeplini funcția comunicativă cu 

condiția ca toți factorii ce definesc textualitatea să fie întruniți. In 

subcapitolul următor, sunt trecute în revistă cele mai importante 

tipologii textuale propuse de traductologi, cu scopul de a încadra într-

o tipologie textuală și generică distinctă descrierile cursurilor și 

programelor de pe paginile web ale universităților. Astfel, sunt 

analizate: 1) tipologia textuală sugerată de Hatim și Mason conform 

căreia textele pot fi argumentative, expozitive (narative și descriptive) 

și instrumentale (cu opțiune și fără opțiune), acestea fiind clasificate 

în funcție de “intențiile lor comunicative, servind unui scop general 

retoric” (1990: 140); 2)  tipologia textuală a lui Reiss (1976, 2000) 

care preia clasificarea funcțiilor limbii a lui Bühler (1934, 1965) și 

care clasifică textele în: texte cu funcție informativă, texte cu funcție 

operativă/persuasivă, texte cu funcție emotivă și texte audio-mediale; 

3) tipologia textuală a lui Nord bazată pe funcțiile textelor elaborate 

de Bühler și Reiss (informativă, expresivă și operativă) și adăugă 

funcția fatică din clasificarea lui Jakobson (1959), rezultând texte cu 
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funcție referențială, expresivă, apelativă și fatică; 4) tipologii 

textuale pentru corpusuri de texte online care clasifică textele după 

criterii externe (cadru social, participanți etc.) și interne (modul de 

transmitere, scopul textelor) (EAGLES 1996), sau în funcție de 

domeniu (Sharoff 2006). Rezultatele cercetării arată că deși 

descrierile cursurilor și programelor academice în limba română sunt, 

cu preponderență, expozitiv-descriptive/ informative/ referențiale, 

conform tipologiilor textuale analizate, ele se întâlnesc rareori în 

formă pură și au adesea trăsături ale textelor argumentative, 

instrumentale, operative/ apelative. Așadar, în primul capitol 

contribuția noastră personală se materializează prin ilustrarea tuturor 

conceptelor teoretice abordate cu texte extrase din descrierile 

cursurilor și programelor disponibile pe paginile web ale 

universităților din România, arătând, prin exemplele oferite, măsura 

în care și-au îndeplinit funcția comunicativă, astfel încât cei care le 

elaborează să acorde importanța cuvenită unor factori precum profilul 

receptorului sau scopul elaborării unui text. Cel de-al treilea 

subcapitol analizează trăsăturile particulare ale textului electronic ca 

un tip de text relativ nou, în încercarea de a afla dacă descrierile 

cursurilor și programelor de studii din mediul online se încadrează în 

sau dincolo de modelele generice funcționale analizate anterior. Din 

cercetarea efectuată rezultă că aceste texte sunt caracterizate de 

fluiditate, multimodalitate, interactivitate, intertextualitate (Barton & 

Lee 2013), hibriditate generică (Gambier 2013), imaterialitate, 

acoperire globală (Nielsen & Askehave 2005), hipertextualitate 

(Nelson 1965, Engelbart 1991) statică sau dinamică (Byers 1987).  

Capitolul 2 al tezei aduce în prim plan trăsăturile distincte ale 

textelor academice, evidențiind complexitatea și diversitatea acestui 

tip de texte. Într-un sens larg,  și pentru mulți, textele academice 

echivalează cu textele academice ‘educaționale’ (articole științifice, 

teze de doctorat, reviste de specialitate etc.). De aceea, este important 

să clarificăm că, în scopul cercetării de față, textele academice nu se 

limitează doar la lucrările științifice scrise de comunitatea academică, 

ci includ toate genurile și tipurile de texte publicate pe paginile web 

ale universităților. Și, chiar dacă tipologiile educaționale cuprind 

tipurile fundamentale de texte care operează în domeniul 

învățământului superior, nu putem ignora limitele unei astfel de 

abordări. Acest lucru se datorează, probabil, în opinia lui Ferraresi și 

Bernardini (2013: 54), funcției lor subversive de «întreținere»”. În 
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acest context, Capitolul 2 prezintă diferite abordări ale diverselor 

tipuri de texte academice. În consecință, primul subcapitol trece în 

revistă genurile și tipurile de texte academice investigate de 

cercetătorii lingviști și traductologi până în prezent și propune un 

studiu pe tema textelor academice ‘educaționale’, pe baza unui 

chestionar format din zece întrebări inspirate din cursul online 

‘English for Academic Studies’ oferit de Epigeum (2015) (Anexa 2). 

Obiectivul general al studiului este să măsoare gradul de înțelegere și 

familiarizare a studenților cu privire la o serie de tipuri/genuri de texte 

academice, dintr-o perspectivă lingvistică. Rezultatele studiului la 

care au participat 790 studenți indică o situație alarmantă a înțelegerii 

noțiunilor prezentate și, indirect, nevoia urgentă de formare a 

specialiștilor în domeniul elaborării textelor pentru paginile web ale 

universităților (creatori de conținut/ redactori/ editori/ corectori etc.). 

Următorul subcapitol constituie o sinteză a literaturii de specialitate 

cu privire la genurile și tipurile de texte academice pe paginile web 

ale universităților (Dalan & Sharoff 2016, Gesuato 2011, Afros & 

Schyer 2009, Caiazzo 2011, Nielsen & Askehave 2005, Morrish & 

Sauntson 2013, Ferraresi 2017, Cocozza 2015, Ferraresi & Bernardini 

2015, Bernardini, Ferraresi & Gaspari 2010, Ferraresi & Bernardini 

2013, Nasti & Venuti 2014, Bernardini, Ferraresi & Gaspari 2009). 

Cel de-al treilea subcapitol include o dezbatere terminologică al cărei 

scop este să clarifice folosirea, deseori improprie și confuză, a unor 

termeni din paginile web ale universităților. Plecând de la tipologia 

textelor și genurilor a lui Reiss (1976, 2000), cel de-al patrulea 

subcapitol identifică varietățile textelor academice existente pe 

paginile web ale universităților. Varietățile textuale identificate sunt 

ilustrate cu exemple extrase atât din pagina de internet a Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cât și din paginile web ale unor 

universități din Marea Britanie și Statele Unite. Adoptând această 

perspectivă comparativă, dorim să evidențiem abordarea, ‘globală’ 

practicată de universități în cazul textelor academice online. Ultimul 

subcapitol oferă o analiză detaliată a celor două corpusuri de texte 

electronice: (1) Primul corpus, format din 99 descrieri de cursuri de 

pe paginile web ale două universități românești, este utilizat spre a 

examina corelația dintre limbajul folosit în textele academice și 

perspectivele asupra educației ale universităților respective; și (2) Cel 

de-al doilea corpus include 213 descrieri de programe de studii de pe 
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paginile web ale universităților românești, iar analizele probează 

teoriile textualității și clasificările textelor investigate anterior.  

Cea mai semnificative contribuții personale din cel de-al doilea 

capitol constau atât din identificarea și exemplificarea varietăților 

textuale și generice academice existente pe paginile web ale 

universităților (cf. 2.4), cât mai ales din metoda de analiză a 

corpusurilor de texte electronice abordată (cf. 2.5). Cea dintâi analiză 

se bazează pe frecvența termenilor și colocațiile acestora și dezvăluie, 

prin aceste instrumente semantice, orientarea preponderent teoretică 

sau aplicativă a universităților asupra programelor educaționale 

oferite. Cea de-a doua analiză efectuată cu ajutorul programului 

informatic Sketch Engine, care folosește liste de termeni (părți de 

vorbire), liste de n-grame, colocații și concordanțe, confirmă 

concluziile analizelor textuale ‘tradiționale’ din secțiunile anterioare 

conform cărora descrierile programelor de studii de pe paginile web 

ale universităților sunt „controlate” de standardele textualității și 

reprezintă un hibrid textual, fiind atât expresiv-descriptive, cât și 

argumentative, atât informative/ referențiale, cât și operative/ 

apelative. 

Capitolul 3 este dedicat normelor de redactare a descrierilor de 

cursuri și programe academice și de comunicare adecvată prin 

publicarea lor pe paginile web ale universităților. Normele vizează, în 

primul rând, aspecte privind structura compozițională a textelor 

academice analizate (ECTS User’s Guide 2015, Lockhoff et al. 2010) 

(primul subcapitol); este vorba, apoi, de aspectul și forma lor de 

prezentare (Friedman 2008, Sherwin & Loranger 2012, Geron 2018) 

(al doilea subcapitol) și de normele de redactare academică a textelor 

online (titluri, reguli de punctuație, prescurtări, redactarea notelor de 

subsol etc.) (al treilea subcapitol). Cea mai importantă contribuție 

personală în cel de-al treilea capitol constă din elaborarea unui model 

pentru descrierile programelor academice (cf. 3.4.1) și a unui model 

pentru descrierile cursurilor (cf. 3.4.2), ambele în limba română, 

alegând ca studiu de caz descrierile programelor de „Traducere și 

Terminologie” și  de „Studii Americane” și cursurile aferente 

acestora, oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Modelele au fost elaborate cu ajutorul analizei comparative care ne-a 

permis compararea cu aceleași programe oferite de alte universități 

europene, cu respectarea structurii compoziționale a celor două tipuri 
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de texte (cf. 3.1) și a normelor de redactare academică a textelor (cf. 

3.3). 

Prima parte a tezei se încheie cu o serie de recomandări privind 

elaborarea descrierilor de cursuri și programe academice (în limba 

română) pentru paginile web ale universităților (românești) ce decurg 

atât din cadrul teoretic al cercetării, cât și din cel aplicativ. Aceste 

recomandări urmăresc un dublu scop: unul direct în sprijinul 

universităților și vizitatorilor paginilor lor de internet și unul indirect, 

la fel de important (în special pentru partea a doua a cercetării de față), 

în sprijinul traducătorilor care se vor ocupa de traducerea acestor texte 

din limba română în limba engleză ca lingua franca pentru 

comunicarea cu mediile academice internaționale.   

Abordările textuale și funcționaliste ale traducerii descrierilor 

programelor și cursurilor academice de pe paginile web ale 

universităților se vor constitui în capitole separate, care vor forma 

partea a doua a tezei. Capitolul 4 tratează abordările textuale ale 

traducerii descrierilor de cursuri și programe academice atât din 

perspectivă holistică (primul subcapitol), cât și din perspectivă 

generică (al doilea subcapitol). Perspectiva holistică examinează 

măsura în care cei șapte factori ai textualității se regăsesc, de această 

dată, în traducerea textelor alese (Neubert & Shreve 1992, Neubert 

1996); conform analizelor noastre, traducerile descrierilor 

programelor de studii și cursurilor își îndeplinesc funcția 

comunicativă atunci când toți factorii textualității sunt avuți în vedere. 
Un al doilea subcapitol  aduce în discuție ‘textele paralele’ (Neubert 

1996), care pot oferi soluții optime unor probleme de traducere 

întrucât astfel de texte, elaborate de vorbitori nativi profesioniști, 

răspund așteptărilor textuale, lingvistice și culturale ale publicului 

țintă. Perspectiva generică este materializată prin: analiza 

traducerilor descrierilor de cursuri și de programe academice 

conform  diferitelor tipologii textuale, cu exemplificarea metodelor 

de traducere folosite pe paginile web ale universităților românești (cf. 

4.2.1); analiza reprezentării funcționale a descrierilor de cursuri și de 

programe academice (ca gen distinct) într-un corpus bilingv de texte 

comparabile (cf. 4.2.2); analiza statistică a numărului de studenți 

internaționali care solicită studii complete sau participă la schimburile 

internaționale de studenți, analize ce măsoară impactul descrierilor de 

cursuri și de programe academice în limba engleză pe paginile web 

ale 24 universități europene (Anexa 3) (cf. 4.2.3). Cea mai însemnată 



16 

 

contribuție personală în cel de-al patrulea capitol constă în utilizarea 

metodei de analiză a corpusului bilingv de texte electronice 

comparabile (corpus-based analysis) cu ajutorul programului 

informatic Sketch Engine, în care corpusul format din 213 descrieri 

de programe de studii de pe paginile web ale universităților românești 

(cf. 2.2.2) a fost comparat cu corpusul alcătuit din 100 descrieri de 

programe de studii de pe paginile web ale universităților britanice. 

Întrucât mărimea celor două corpusuri diferă (corpusul de texte 

englezești este de două ori mai mare decât corpusul de texte românești 

în ciuda numărului mai mic de programe incluse în corpus), 

statisticile au fost realizate dintr-o perspectivă procentuală pentru a 

evita, cât de mult posibil, distorsiunea rezultatelor analizei. Acestea 

indică faptul că deși în cele două corpusuri, există o diversitate 

comparabilă a itemilor lexicali (83,32% în corpusul românesc și 

86,69% în corpusul britanic), propozițiile textelor românești sunt mai 

ample și, totodată, mai argumentative, dar cu o abordare impersonală, 

în raport cu cele englezești mai concise, strict informative, dar cu o 

abordare personală (în medie, în limba română, o propoziție este 

alcătuită din 26 cuvinte, iar un paragraf conține 38 cuvinte, pe când 

în limba engleză o propoziție este alcătuită din 17 cuvinte, iar un 

paragraf din 24 cuvinte). Aceste rezultate sunt susținute și de 

raporturile dintre părțile de vorbire analizate. Astfel, textele românești 

folosesc de două ori mai multe substantive și de două ori mai puține 

verbe decât cele englezești; în mod firesc, adjectivele și adverbele, 

care au un rol decisiv în limbajul publicitar, se înscriu în parametri 

similari pentru textele în ambele limbi.  

Abordările funcționale ale traducerii descrierilor de cursuri și 

programe de studii academice sunt abordate în Capitolul 5, cu un 

pronunțat caracter aplicativ. Primul subcapitol trece în revistă cadrul 

teoretic cu principalele contribuții ale teoriilor funcționaliste în 

domeniul traductologiei, ilustrate cu fragmente ale textelor academice 

de pe paginile web ale universităților. Astfel, analiza include: 1) 

modelul lui Reiss de evaluare și critică a traducerilor (1971, 2000) 

care leagă tipurile de texte propuse (informative, expresive, operative 

și audio-mediale) cu anumite metode generale de traducere și, 

totodată, subliniază importanța factorilor extra-lingvistici (contextul, 

timpul, locul publicării, cititorii țintă, etc); 2) teoria acțiunii sociale a 

lui Holz-Männttäti (1984) cu mențiunea rolurilor participanților la 

actul de traducere în cazul textelor alese; 3) teoria skoposului lui 
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Vermeer (1986, 2000) care definește metodele de traducere a textelor 

în funcție de scopul lor; 4) tipologia traducerilor lui Nord elaborată 

dintr-o perspectivă strict funcțională (1991, 1997), care distinge între 

traducerea documentară și cea instrumentală. Subcapitolul următor 

ilustrează aceste premise teoretice prin cazuri concrete de traducere 

în care skopos-ul se dovedește a fi factorul determinant în adoptarea 

strategiilor de traducere de către traducători. In mod deosebit, în cel 

de-al treilea subcapitol modelul propus de Nord (1997, 2018) se 

materializează într-un studiu de caz cu privire la traducerea broșurii 

academice. Rezultatele studiului de caz arată că textul sursă (broșura 

de prezentare a universității în limba română) și textul țintă 

(traducerea funcțională a acesteia) diferă cu privire la ierarhia 

funcțiilor comunicative (textul sursă fiind cu preponderență un text 

informativ, pe când textul țintă unul operativ/apelativ), conținut, 

formă, stil și registru întrucât contextul comunicativ, scopul textului 

țintă și publicul țintă sunt diferite. Cel de-al patrulea subcapitol 

dedicat statutului relativ și relațiilor de dependență între textul sursă 

și textul țintă (Sager 1998) prezintă cinci tipuri de traducere, ilustrate 

cu exemple, care ar putea sprijini traducătorii în luarea deciziilor cu 

privire la ‘gradul de deviere’, ‘gradul de interpretare personală’ și 

‘gradul de libertate a expresiei’ față de textul sursă în traducerea 

descrierilor și programelor de studii de pe paginile de internet ale 

universităților. Cel de-al cincilea subcapitol este o analiză amplă și 

detaliată a procedeelor folosite în traducerea descrierilor de cursuri și 

programe academice, care se bazează pe taxonomiile lui Vinay și 

Darbelnet (1958). Analiza traducerii, din română în engleză, a 

descrierii masteratului „Traducere și Terminologie” constituie studiul 

de caz al acestei părți. Metoda reprezentării grafice, întrebuințată în 

mai multe studii și etape ale cercetării, arată că, în acest exercițiu de 

traducere (inevitabil subiectiv, întrucât atât traducerea, cât și 

evaluarea traducerii au fost efectuate de către autoarea acestei teze), 

calcul este cel mai des folosit procedeu de traducere (40%), urmat de 

modulare (17%), transpoziție (12%), omisiune și explicitare în 

procente similare (9%), echivalență (7%), împrumut și traducere 

literală, de asemenea în aceleași proporții (3%). Urmând modelul de 

traducere și concluziile formulate în acest studiu de caz, descrierile 

cursurilor aferente masteratului „Traducere și Terminologie”  (anul I, 

valabil în anul universitar 2018-2019) au fost traduse din română în 

engleză ca parte aplicată a cercetării de față (Anexa 5). Considerăm 
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că cea mai semnificativă contribuție personală în Capitolul 5 este 

analiza strategiilor de traducere a termenilor culturali prezenți în 

textele academice de pe paginile web în limba engleză ale 11 

universități europene, pornind de la taxonomiile lui Pedersen (2005) 

și Aixelá (1996) (subcapitolul 6). Exemplele selectate indică atât 

creativitatea remarcabilă a traducătorilor, cât și unele soluții 

nepotrivite în procesul de asigurare a funcției comunicative a textului 

țintă. Dimensiunea analitică a acestui studiu de caz nu are însă doar 

scopul  de a semnala unele deficiențe în traducerea termenilor 

culturali în corpusul menționat, ci mai ales de a formula sugestii care 

să sprijine eforturile universităților de a elabora texte sursă și 

traduceri eficiente sub aspect comunicativ. De altfel, Capitolul 5 

(subcapitolul șapte) conține și o serie de recomandări finale cu privire 

la traducerea descrierilor de cursuri și programe academice pentru 

paginile web ale universităților (românești). Recomandările se 

fundamentează pe cercetarea teoretică și practică desfășurată, 

concluziile formulate, lecțiile învățate din studiile de caz, analizele 

textuale și abordările funcționaliste ale traducerii tipului de texte 

analizat și vizează atât aspecte externe legate de traducerea 

descrierilor de cursuri și programe academice pentru paginile web ale 

universităților (precum accesibilitate, vizibilitate, funcționalitate, 

impactul traducerilor), cât și aspecte interne (care privesc procesul de 

traducere în sine). 

Am prezentat în aceasta lucrare soluții teoretice și practice 

legate de elaborarea și traducerea descrierilor de cursuri și programe 

academice pentru paginile web ale universităților (românești), 

evidențiind, pe de o parte, importanța formării unor profesioniști atât 

în redactarea unor astfel de texte cât și, în traducerea lor. Această 

perspectivă vizează nu doar calitatea acestor materiale, ci și statutul 

și credibilitatea universităților românești în țară și în lume. 
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