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Un timp al limbilor străine și al tău
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ducere şi Notariale.
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Pentru studenţii care urmează modulul psihopedagogic 
se organizează suplimentar stagii profesionale în liceele: 
„Gh. Asachi”, „Columna”, „Mihai Viteazul”, „Gaudeamus”, 
„Ştefan cel Mare”, „Spiru Haret”, „M. Kogălniceanu”, „ A. 
Russo” etc. La dispoziţia studenţilor în incinta facultăţii sunt 
11 Centre de limbi străine: Centrul de Studii Americanis-
tice, Centrul Egiptean de Limbă şi Cultură Arabă, Centrul 
Britanic, Centrul de Cultură Chineză, Centrul Franco-
fon, Centrul Cultural German, Centrul de Hispanistică, 
Centrul de Limbă şi Cultură Italiană, Centrul de Cultură 
Poloneză, Centrul de Limbă Portugheză, Centrul de 
Limbă Suedeză, Centrul Cultural Turcesc, Biblioteca „Aus-
tria”, CIMETIL(Centrul Interuniversitar Multilingv de 
Excelenţă în domeniul Traducerii, Terminologiei şi Ingin-
eriei Lingvistice) care dispune de un laborator multimedia 
şi de o sală de formare a interpreţilor de conferinţe. Cen-
trele sunt dotate cu calculatoare, DVD, TV satelit, vide-
osisteme, sisteme de traducere consecutivă şi simultană. 



Cunoaște limba înainte de
a cunoaște un popor

Specialitatea „Limba şi Literatura
Engleză şi Limba B”

Vei  studia:
•Literatura engleză şi universală
•Lexicologia şi stilistica limbii engleze
•Morfologia şi fonetica limbii engleze
•Semantica textului englez
•Stilistica textului englez
•Morfologia şi comunicarea orală în limba B
•Lexicologia şi stilistica limbii engleze
•Semantica textului B, sintaxa şi comunicarea scrisă 
în limba B.

Specialitatea „Limba Engleză/Franceză 
Aplicată şi Limba B”

Vei  studia:
•Tehnici de traducere scrisă. Limba română aplicată
•Introducere în traductologie. Limba maternă 
aplicată 
•Traducerea scrisă / consecutivă din limba B în 
limba maternă a textului sociopolitic 
• Traducerea scrisă / consecutivă din limba B în 
limba maternă a textului din domeniul educaţional
•Traducerea scrisă / consecutivă din limba engleză și 
franceză în limba maternă a textului sociopolitic și 
redactarea textului în limba maternă
•Tehnici de traducere orală. Traducerea consecutivă.
 
În urma finalizării studiilor tinerii specialişti pot 
activa în calitate de:
•Profesor de limba şi literatura străină 
•Traducător
•Lingvist.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II  Master.

„Ești de atâtea ori Om
câte limbi cunoști”

Specialitatea „Limba şi Literatura
Spaniolă şi Limba B”

Vei  studia:
•Literatura spaniolă şi universală
•Lexicul şi gramatica textului spaniol, lexicul şi 
gramatica textului B
•Fonetica şi morfologia limbii spaniole, sintaxa lim-
bii spaniole şi bazele comunicării
•Semantica textului B
•Sintaxa şi comunicarea scrisă în limba B
•Stilistica şi lexicologia limbii spaniole
•Stilistica textului spaniol
•Lexicologia limbii B.

Specialitatea „Limba şi Literatura
Germană şi Limba B”

Vei  studia:
•Literatura germană şi universală
•Lexicul şi gramatica textului german, Lexicul şi 
gramatica textului B
•Fonetica şi morfologia limbii germane, morfologia şi 
comunicarea orală în limba B
•Sintaxa limbii germane şi bazele comunicării
•Semantica textului B
•Sintaxa şi comunicarea scrisă în limba B
•Stilistica şi lexicologia limbii germane
•Stilistica textului german
•Lexicologia limbii B.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II  Master.

Pătrunde-te de darul
frumos al limbilor

Specialitatea „Limba şi Literatura 
Franceză şi Limba B”

Vei  studia:
• Civilizaţia Franţei
• Civilizaţia ţărilor francofone
• Lexicul şi gramatica textului francez
• Fonetica şi morfologia limbii franceze
• Stilistica textului francez
• Stilistica şi lexicologia limbii franceze
• Tipologia textelor şi traducerea
• Istoria limbii franceze
• Literatura franceză şi universală
• Didactica limbii şi interculturalului.

Specialitatea „Limba şi Literatura
Italiană şi Limba B”

Vei  studia:
•Literatura italiană şi universală 
•Lexicul şi gramatica textului italian
•Lexicul şi gramatica textului B
•Fonetica şi morfologia limbii italiene
•Morfologia şi comunicarea orală în limba B
•Sintaxa limbii italiene şi bazele comunicării 
•Semantica textului italian, semantica textului B 
•Sintaxa şi comunicarea scrisă în limba B 
•Stilistica şi lexicologia limbii italiene, stilistica textu-
lui italian, stilistica textului B
•Sociolingvistica şi civilizaţia ţării B.

Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II  Master.


