
CATEDRA DE LIMBA ȘI  

LITERATURA ENGLEZĂ 

ÎnfiinŃată în 1925, Catedra de Engleză a 
UniversităŃii Alexandru Ioan Cuza din Iași, 
prima de acest tip din Ńară, a fiinŃat până în 
1948. În această perioadă au fost pregătite 
cadre didactice de limbă engleză sub 
conducerea  unor profesori memorabili: 
Ioan Botez, A. C. Cowley, Emil Diaconu. S-
au pus bazele unei biblioteci mai ales de 
literatură clasică britanică. CărŃile au fost 
procurate de Universitate sau provin din 
donaŃii importante (donaŃia profesorului 
Ioan Botez – 1.000 de cărŃi).  ÎnvăŃământul 
filologic cu profilul limba şi literatura 
engleză a fost reluat în 1963, sub 
conducerea profesorilor Viorica Dobrovici, 
Hertha Perez, Grigore Vereş. Până în anii 
’90 singura specializare a fost cea 
didactică.  Ca urmare, Catedra a asigurat 
pregătirea a peste 1.000 de profesori de 
limbă engleză care predau acum în întreaga 
Ńară şi în străinătate.  

SCURT ISTORIC 

► Laboratoare multimedia (calculatoare, 
conexiune la internet, programe informatice  
specializate) 

► Bibliotecă proprie (Reading Room) 
► Burse de studiu în străinătate prin 

programele de mobilităţi derulate
(Erasmus+, CEEPUS etc.) 

DOTĂRI ȘI OPORTUNITĂŢI 
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RELAŢII SUPLIMENTARE 



► Programul de masterat în domeniul 

Studii Americane abordează o serie de 
arii de cercetare de ultimă oră din 

domeniul studiilor culturale, permiŃând 

nu doar aprofundarea noŃiunilor de 
cultură şi civilizaŃie nord-americană, ci 

şi o temeinică pregătire pentru 

continuarea studiilor universitare la 

doctorat. Printre domeniile abordate se 
numără multiculturalismul, gândirea 

critică și cea literară sau zonele de 

contact cultural. Programul este unul 
interdisciplinar, care promovează 

explorarea interacţiunii dintre diverși 

factori culturali, sociali și politici în 
literatura, filosofia și artele din S.U.A.  

PERSPECTIVE DE ANGAJARE 

STUDII AMERICANE 

■ Profesori în învăŃământul preuniversitar 
(primar și secundar) ■ ReferenŃi de 
specialitate ■ Documentarişti ■  Redactori în 
edituri şi mass-media ■ FuncŃionari în firme 
de stat şi private ■ Traducători ■  Secretari 
literari ■ FuncŃionari în administraŃia publică  

► Acest masterat se adresează celor ce își 

doresc o carieră de traducători 
profesioniști, interesaŃi să îşi perfecŃioneze 

competenŃele în această direcŃie, precum 

și tuturor celor interesaŃi de cercetare în 
domeniile traductologiei și terminologiei. 

Programul își propune să pregătească 

studenŃii în vederea concursurilor de 

selecŃie organizate de InstituŃiile 
europene, dar și pentru desfășurarea cu 

succes a profesiilor de traducător si 

terminolog pe piaŃa internă. Masteranzii 
beneficiază de contacte permanente cu 

Directoratul General de Traduceri și 

Comisia europeană, dar și de stagii 
practice la birouri de traducere, firme și 

edituri.  

PERSPECTIVE DE ANGAJARE 

■ Traducǎtori/terminologi în birouri de 
traduceri, agenŃii, edituri, firme, etc. ■ 
Traducǎtori/terminologi în cadrul instituŃiilor 
europene ■ Traducători  freelance ■ InstituŃii 
de învăŃământ superior pentru predare şi 
cercetare ■ Carieră didactică 

 

DURATA STUDIILOR DE MASTERAT: 2 ani 

NUMĂRUL DE CREDITE ECTS: 120 

LIMBA DE PREDARE:  engleza (și franceza 
la Masteratul de Traducere și terminologie) 

LINGVISTICĂ APLICATĂ -  

DIDACTICA LIMBII ENGLEZE 

► Programul se adre sează atât 

absolventilor Facultatilor de Litere, cît 
şi absolvenŃilor de la alte facultăŃi 

interesaŃi de predarea limbii engleze. 

Viziunea programului înglobează cele 
mai recente teorii în domeniu şi le 

combină cu necesitatea permanentă de 

perfecŃionare profesională, adaptându-

le la specificitatea contextului 
profesional românesc. Programul 

încurajează progresul în domeniul 

predării limbii engleze printr-o stăpânire 
superioară a cuno şti nŃe lor de 

specialitate, deprinderilor, atitudinilor 

şi aşteptărilor unui profesor de limbi 
străine.  

AVANTAJE 

 ■ pregătire pentru titularizare, definitivat şi 
grade didactice ■ formare la standarde 
europene ■ familiarizare cu cele mai recente 
tehnici şi tehnologii de predare și Cadrul 
European de ReferinŃă ■ colaborare cu cei mai 
prestigioşi profesori din liceele ieşene 

TRADUCERE ȘI TERMINOLOGIE 

PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE 


