ATA-certifieringsprov i Malmö den 14 september 2018
I anslutning till SLAM!-konferensen i Malmö anordnar ATA ett certifieringsprov den 14 september
2018 för översättare som är intresserade av att få en ATA-certifiering i någon av de tillgängliga
språkriktningarna*:
VARFÖR?
En certifiering från ATA är en av de mest erkända och prestigefyllda översättarcertifieringarna på
dagens internationella marknad och ett bra sätt att visa för potentiella kunder världen över att du
erbjuder översättningar av hög kvalitet. Att vara certifierad via ATA är ett bevis på översättarens
kompetens och skicklighet som skapar trygghet för kunden och ökar översättarens konkurrenskraft.
VAR OCH NÄR?
ATA-certifieringsprovet i Malmö anordnas den 14 september kl. 10–13 på Radisson Blu i Malmö, ett
centralt beläget hotell som ligger alldeles i anslutning till konferenslokalerna för SLAM.
För dig som inte har möjlighet att skriva provet nu, kan det vara bra att veta att certifieringsprov
alltid anordnas i anslutning till ATA:s årliga konferenser i USA. Certifieringstillfällen ges även i t.ex.
Norden och Europa, i mån av intresse. Här finns en fullständig lista över kommande prov:
https://www.atanet.org/certifica…/upcoming_exam_sittings.php
Obs! Priset på certifieringsprovet höjs nästa år från 300 till 525 USD, så är du intresserad av att
genomföra provet kan det vara läge att passa på nu!
HUR?
Certifieringsprovet äger rum under tre timmar. Provkandidaten får tre textpassager (allmänna
texter) att välja mellan och ska översätta två av dessa. Provet skrivs på dator med tillgång till wifi och
online-ordböcker och vissa andra hjälpmedel får användas (för en lista över tillåtna och otillåtna
hjälpmedel, se här).
Mer information om ATA och ATA:s certifiering finns på webbplatsen
http://www.atanet.org/certification. Här kan du också ansöka om medlemskap, beställa ett
övningsprov (ett prisvärt sätt att förbereda dig inför det riktiga provet), ladda ner blanketter samt
registrera dig för certifieringsprovet.
Direktlänk till registrering:
Vanliga frågor och svar:
För frågor kontakta gärna:
Caron Mason, Certification Program Manager, ATA, caron@atanet.org <caron@atanet.org
Tess Whitty, tess@swedishtranslationservices.com, samordnare för ATA-certifieringen engelska–
svenska
Lisa Dahlander, translations@dr-word.com, administrator, Nordic Division, ATA

Anna Hermerén, anna.hermeren@analogica.se, assistant administrator, Nordic Div., ATA

*ATA-certifiering finns i dag för följande språkriktningar:
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