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Prerequisits
Haver cursat els mòduls anteriors del màster.

Objectius
L'objectiu del mòdul és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les capacitats per a l'elaboració d'un
treball de recerca de fi de màster en l'àmbit de les tecnologies de la traducció o en la investigació en
tecnologies.

Competències
Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper
socioeconòmic.
Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
Dissenyar i dur a terme treballs d'investigació sobre tecnologies de la traducció sent capaç d'aplicar
mètodes d'investigació adequats i proposar solucions de millora.
Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua,
organitzada i coordinada amb altres persones.
Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge
1. Aportar idees originals i novedoses a la comunitat investigadora.
2. Concebre un procés d'investigació en algun dels àmbits de la traductologia.
3. Detectar mancances en el disseny de les eines (interfície, flux de treball, etc.), en els processos de
traducció tradicionals i automatitzats.
4. Dur a terme anàlisis crítiques i síntesi d'idees noves en algun dels àmbits de la traductologia.
5. Dur a terme processos complets de traducció en equip integrant fluxos de treball complexos.
6. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua,
organitzada i coordinada amb altres persones.
7. Identificar i ser capaç de preveure problemes i solucions associats als diversos tipus de projectes de
traducció i a les seves fases associades.
8. Planificar les fases i recursos per dur a terme un procés d'investigació en algun dels àmbits de la
traductologia.
9. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
12. Seleccionar els mètodes d'investigació adequats a cada objecte d'investigació.
13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
14. Utilitzar la documentació pertinent per a un procés d'investigació en algun dels àmbits de la
traductologia.

Continguts
Elaboració del Treball de Fi de Màster d'acord amb les instruccions detallades que proporciona la coordinació.

Metodologia
Tutories
Elaboració de la memòria del Treball de Fi de Màster
Lectura de llibres/articles/informes d'interès
Estudi autònom
Elaboració d'informes/treballs

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

0

0

150

6

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
Activitats formatives a l'aula
Tipus: Supervisades
Activitats formatives supervisades pels docents

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14
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Tipus: Autònomes
Activitats formatives fetes per l'alumne de manera autònoma fora
de l'aula

225

9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

Avaluació
80% Memòria escrita del Treball de Fi de Màster, dividit en:
20% Lliurament I
20% Lliurament II
40% Lliurament definitiu
20% Defensa del Treball de Fi de Màster

Normativa FTI de recuperació d'activitats avaluables en el cas d'un 'no avaluable'
o d'un 'suspens'
(COAT FTI, 09/06/2010)
1. Es considera un 'no avaluable' quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les
activitats avaluables. [vid. 2]
1.1. Cada professor (o grup de professors en el cas de les assignatures amb
més d'un grup) determinarà la recuperació d'activitats avaluables a la guia de
l'assignatura i farà constar el mecanisme per assolir-la.
1.2. El mateix criteri s'aplicarà a tots els grups d'una assignatura.
2. Només es podrà recuperar nota en els casos següents:
2.1. Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de
les activitats avaluables;
2.2. Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de
l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un 4 i un 4,9.
2.3. En tots dos casos l'estudiant es presentarà a les activitats o proves no
presentades o exclusivament suspeses.
2.4. En assignatures on s'ha d'aconseguir una nota mínima en unes proves
determinades (per exemple, per
assegurar el nivell mínim d'una competència o habilitat d'idioma) l'alumne haurà
d'assolir la corresponent nota
mínima estipulada per obtenir la qualificació d'aprovat (5,0) en la nota final. (Per
a totes les assignatures:) Es
mantindrà el mateix criteri d'avaluació i còmput de nota final.
3. S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball
acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual.
4. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
5. Una vegada superats l'assignatura o el mòdul, aquests no podran ser objecte d'una
nova avaluació.
6. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de
la nota.
Informació important sobre el plagi
En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una
mateixa assignatura, la qualificació
final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves
suspeses per còpia o plagi.
Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/
altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a
propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a
Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen una falta
que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es
pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.
Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Defensa del Treball de Fi de Màster

20%

0

0

1, 6, 10, 11

Memòria escrita

80%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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