
 
 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 
Prezentare  
 
Diploma acordată: 

Licențiat în filologie  
 Domeniul Limbă și literatură 

 Programul: Limba și literatura română – O limbă și literatură 
modernă (engleză, franceză) 

Durata 3 ani / 6 semestre - 180 credite transferabile 
 

Număr de locuri 100 locuri 
 

Taxa de școlarizare 
2018/2019 
 

3200 RON 

Prezentare generală Programul de studii: 
- vă pregătește pentru o gamă largă de cariere în sectorul public, privat sau 
al organizațiilor non-profit; 
- vă dezvoltă imaginația, gândirea critică, creativitatea, aptitudinile de 
comunicare scrisă și orală în limbile română și engleză/franceză, dar și 
abilitățile de cercetare; 
- vă ajută să aflați cum au evoluat engleza/franceza și româna din 
perspectivă lingvistică, literară și culturală, observând texte plasate în 
contextul lor istoric și reflectând asupra celor două culturi și tradiții 
specifice fiecăreia.  
 

Zilele Porților deschise Facultatea organizează (de obicei în lunile noiembrie, februarie, mai) 
acest eveniment unde aveți ocazia să cunoașteți mai bine campusul, 
cursurile și condițiile de admitere. 
În aceste zile, veți afla mai mult despre facultate și îi veți cunoaște pe 
profesorii și personalul administrativ care vor răspunde întrebărilor 
voastre. 

Date de contact Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte 
Persoana de contact: lect.univ.dr. Adina DUMITRU 
E-mail: adina.dumitru@upit.ro 

 
Programe înrudite Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, 

germană, spaniolă) 
 
 
 



Masterate în domeniu Tendințe actuale ale limbii și literaturii române 
Traductologie limba engleză/limba franceză. Traduceri în context 
european 
 

Doctorat în domeniu Doctorat în filologie 
 

Plan de învățământ Limba și literatura română – Limba și literatura engleză 
 
Limba și literatura română – Limba și literatura franceză 

 
Competențe - perfecționarea comunicării, scrise şi orale, în limba română și în limba 

modernă (engleză/franceză); 
- competența de traducere a textelor literare și non-literare; 
- dezvoltarea capacității de a înțelege și de a interpreta texte literare și 
non-literare în context cultural; 
- dezvoltarea capacității de a aplica noțiunile teoretice specifice 
domeniului în analize și sinteze; 
- relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală în cadrul colaborării 
pentru realizarea unor proiecte. 

 
Cariere Programul de studii Limba şi literatura română - O limbă şi literatură 

modernă (franceză, engleză) permite dezvoltarea unei cariere în diverse 
domenii ale culturii precum: traducere, editare de carte, mass-media etc., 
atât în instituții private, cât și în instituții de stat, învățământ (prin 
înscriere la modulul pedagogic). 

Traducere Traducător (studii superioare); interpret. 
Învățământ Profesor în învățământul gimnazial (numai dacă se optează pentru 

modulul pedagogic în regim facultativ) și liceal, după absolvirea modului 
pedagogic pe durata studiilor de masterat; consilier învățământ. 

Mass-media Comentator publicist; corector (studii superioare); corespondent presă; 
corespondent radio; corespondent special (țară și străinătate); editorialist; 
lector carte;  lector presă / editură; publicist comentator; redactor; referent 
difuzare carte; referent literar; referent relații externe; scriitor; secretar de 
redacţie (studii medii); secretar de redacţie (studii superioare). 

Editare de carte Lector presă / editură; redactor. 
Cercetare în domeniul 
filologiei 

Asistent de cercetare în filologie; documentarist (studii medii);  
documentarist (studii superioare); filolog. 

 
Admitere Metodologie de admitere 
 
Perioada 

 
Sesiunea iulie 
Sesiune septembrie 
 

Documente necesare - diplomă de bacalaureat / adeverință (pentru absolvenții din anul curent); 
- foaie matricolă (liceu); 
- certificat de naștere (original + copie); 



- cartea de identitate (original + copie); 
- aviz medical (medicul de familie);  
- 2 fotografii tip buletin; 
- chestionarul de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive; 
- fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților la admitere). 
 

Organizarea admiterii Admiterea se desfășoară în 2 etape: 
- etapa I – completarea unui chestionar pentru evaluarea nivelului de 

cunoștințe care se notează cu ADMIS / RESPINS; 
- etapa a II-a – evaluarea dosarului pe baza căruia se calculează media de 

admitere rezultată din media de la bacalaureat (50%) și nota obținută 
la proba scrisă de limba și literatura română la examenul de 
bacalaureat (50%). 

 
 


