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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI

INFORMAȚII UTILE
CONDIȚII DE ADMITERE
Media de admitere =
media de la examenul de bacalaureat (100%)
LOCURI DISPONIBILE
Buget Taxă
Limba engleză A
(B: limbă modernă, limba română,
literatură universală și comparată)

63

40

Studii americane

18

6

► Limba engleză A (B: franceză / germană)

12

15

► Limba engleză B (A: franceză / germană)

18

15

Limbi moderne aplicate

CALENDAR
17-23 iulie 2017 - depunerea dosarelor;
24-26 iulie 2017 - afișarea rezultatelor;
27-31 iulie 2017 - confirmarea locurilor de către
candidații declarați admiși.

PROGRAME DE LICENȚĂ
ENGLEZĂ

DOTĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI
► Laboratoare multimedia (calculatoare, conexiune
la internet, programe informatice specializate)
► Bibliotecă proprie (Reading Room)
► Burse de studiu în străinătate prin programele de
mobilități derulate(Erasmus+, CEEPUS etc.)

RELAȚII SUPLIMENTARE

Decanatul Facultății de Litere
Telefon: 0232-201052; Fax: 0232-201152

www.media.lit.uaic.ro ► Admitere
www.englishdepartment.linguaculture.ro
www.admitere.uaic.ro
E-mail: letters@uaic.ro

FACULTATEA DE LITERE ■ CATEDRA DE ENGLEZ

STUDII AMERICANE
► Din 2004, Catedra de Engleză oferă

SPECIALIZAREA ENGLEZĂ A ȘI B
► Absolvenții de liceu pot opta pentru

engleză ca specializare principală sau
secundară. Cursurile de cultură,
civilizație, limbă și literatură engleză
sunt predate în limba engleză la
ambele specializări (principală și
secundară). În anul I, programa
include cursuri de: Cultură și civilizație
și teoria și practica limbii/ textului,
Limba engleză, Literatura engleză,
Teoria și practica limbii/ textului,
Introducere în lingvistică, Literatura
comparată. În afara cursurilor de bază
oferite și în anii II și III, studenții pot
opta pentru unul dintre cursurile
opționale de literatură sau lingvistică
în ultimul an.
PERSPECTIVE DE ANGAJARE
■ Profesori în învăţământul preuniversitar
(primar și secundar) ■ Referenţi de
specialitate ■ Documentarişti ■ Redactori în
edituri şi mass-media ■ Funcţionari în firme de
stat şi private ■ Traducători ■ Secretari literari
■ Funcţionari în administraţia publică

absolvenților de liceu și posibilitatea
de a se înscrie la specializarea Studii
americane, cu predare tot în limba
engleză și o ofertă academică variată
din zona studiilor culturale, mai precis
cultura și civilizația Statelor Unite.
Programele fiecărui an includ cursuri
de tipul Studii culturale americane,
Engleza americană și Literatura
americană, cursuri de bază cărora li
se adaugă: Istoria S.U.A., Introducere
în lingvistică, Literatura comparată,
Teoria și practica limbii/ textului la anul
I, Instituții politice, Societate și
comunicare, cursuri practice și cursuri
speciale în anii II și III.
PERSPECTIVE DE ANGAJARE
■ Profesori în învăţământul preuniversitar
(primar și secundar) ■ Referenţi de
specialitate ■ Documentarişti ■ Redactori în
edituri şi mass-media ■ Funcţionari în firme de
stat şi private ■ Traducători ■ Funcţionari în
administraţia publică ■ Secretari literari
PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE

DURATA STUDIILOR DE LICENȚĂ: 3 ani
NUMĂRUL DE CREDITE ECTS: 180
LIMBA DE PREDARE: engleza

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE
►

Absolvenții de liceu cu un nivel bun de
cunoaștere a limbilor engleză, franceză
și/sau germană pot opta pentru
specializarea Traducere și interpretare.
Printre cursurile predate se numără:
Terminologie, Comunicare interculturală,
Traduceri specializate (drept, economie,
domeniul
bancar,
medical
etc.),
Interpretare consecutivă, Interpretare
simultană,
Instituții
europene
și
Traducere computerizată. Studenții pot
efectua practică în birouri de traduceri,
edituri etc.
Deşi în pregătirea
traducătorilor şi interpreţilor se acordă o
pondere egală celor două limbi străine
studiate, la înscriere candidaţii vor opta
pentru o limbă A şi o limbă B.
PERSPECTIVE DE ANGAJARE

■ Traducători freelance sau în birouri de
traduceri, agenţii, întreprinderi, edituri,
firme, etc. ■ Profesori în învăţământul
preuniversitar (primar și secundar) ■
Redactori ■ Servicii de interpretare
consecutivă ■ Servicii de subtitrare, etc.

