MASTER CAWEB
KNOWHOW
5 sutidnegebende van de
Master
Structuur van de Opleinding
Eerste jaar
Contactonderwijs in Straatsburg gedurende
9 maanden (met de moge-lijkheid om
3 maanden stage te lopen tijdens
de zomervakantie)
Tweede jaar
1 Contactonderwijs in Straatsburg
gedurende 12 maanden + stage
van 3 maanden of duale stage
van 12 maanden (2-3 dagen per week
in een bedrijf) of E-learning gedurende
12 maanden met 3 korte bijeenkomsten
in Straatsburg (waarvan één verplicht).
Start opleiding
Half september

Collegegeld
Eerste jaar
Geen specifieke kosten: standaard Frans
collegegeld-tarief van toepassing (ongeveer
400 euro + studenten-zorgverzekering).
Duaal optie de tweede jaar
studenten hoeven geen collegegeld te
betalen.
E-learning optie
4865€

Contact
Hoofd opleiding
Renate de la Paix
E-mail: delapaix@unistra.fr
tel. +33 (0)3 68 85 66 63
Secretariaat
Valerie Ledermann
E-mail: ledermannv@unistra.fr
tel. +33 (0)3 68 85 66 63

master.caweb
@mastercaweb

1/ Perfectioneren van taalvaardigheid en
interculturele vaardigheden (waaronder
localisatie): communiceren in vreemde
talen op het gebied van multimedia en
localisatie, werken in multiculturele en
meertalige teams
2/ Vertalen van websites en software
3/ Analyseren en verwerken van
audovisueel materiaal
4/ Ontwikkelen en beheren van websites
met behulp van professionele programma’s
5/ Managen van multimedia- en localisatieprojecten, interculturele communicatie

Onderwezen Programma’s
en talen
•

Meertalig websitebeheer en ontwikkeling : HTML5, CSS3,
XML/XSL, JavaScript, PHP, MySQL

•

Digitale beeldbewerking :
Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere Pro

•

E-learning
Marie Lanery
E-mail: lanery@unistra.fr
tel. +33 (0)3 68 85 00 08

Contentmanagementsytemen :
Wordpress, Prestashop,
Magento, Joomla, Drupal

•

Methodes en programma’s voor
localisatie :
SDL Trados, MemoQ

https://mastercaweb.u-strasbg.fr/

•

Oefening in vertalen en spreekvaardigheid Engels + Duits, Spaans,
Russisch, Japans of Frans als
vreemde taal.

Studienformen

Basisopleidung
Studenten kunnen zowel in het eerste
als tweede jaar van de Master Meertalig Webdesign (CAWEB) instromen.
Een opfriscurus is verplicht voor studenten die zich direct in het tweede
jaar willen inschrijven. Sinds kort is
het ook mogelijk om het tweede jaar
van de master op afstand te volgen
via e-learning.

Duale optie
Het tweede jaar van de Master
CAWEB kan duaal gevolgd worden. Het duaal stagecontract stelt
studenten in staat om part-time te
werken en ervaring op te doen op het
gebied van
web of vertalen. Studenten kunnen
deze stage lopen in bedrijven gevestigd in Frankrijk of in de provincies Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz
in Duitsland.

Hervatting van Studie
Zowel het eerste als het tweede jaar
van de master is toegankelijk voor
mensen die hun studie hervatten
(kandidaten die op het moment van
inschrijving aan de master twee
jaar of langer niet meer hebben
gestudeerd). Deze optie is met name
interessant voor degene die dankzij
hun opleiding en ervaring direct toegelaten kunnen worden in het tweede
jaar van de master.

