
Facultatea are bune relaţii cu universităţile din Româ-
nia, Grecia, Rusia. Anual, acestea oferă studenţilor burse 
pentru stagii de practică lingvistică, pentru realizarea 
unor lucrări ştiinţifice, pentru mobilitate academică.

La finele ciclului I, licenţă, absolvenţii noştri îşi pot con-
tinua studiile într-un program de master, în care îşi vor 
forma abilităţi de lucru în calitate de profesori de limbă 
şi literatură română, de limba străină, de educaţie 
creştină (dacă urmează modulul psihopedagogic), în 
domeniul biroticii şi secretariatului, cu aplicarea româ-
nei şi a limbilor străine, se pot  afirma ca traducători., 
redactori-stilizatori, corectori, specialişti în relaţii cu 
publicul, educatori etc 

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie

Este ghidată de toţi profesorii cu experienţă. În 
fiecare an studenţii Facultăţii de Litere participă 
la conferinţe ştiinţifice şi olimpiade studenţeşti, îşi 
publică articole în revistele „Limba română”, „Biblio 
Polis”, „Contrafort” ş.a.

Informaţii suplimentare
Tel. (373 – 22) 57-75-73

 (373 – 22) 57-76-19 
www.litere.md

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Litere

str. M.Kogălniceanu, 65, 
Blocul I de studii

Facultatea de Litere

USM

• Decide să devii student la o universitate 
recunoscută pe plan internaţional;
• Optează pentru o Facultate cu renume şi tradiţii 
frumoase;
• Beneficiază de un nivel academic înalt al procesu-
lui didactic;
• Bucură-te de competenţa şi onestitatea profeso-
rilor;
• Nu pierde şansa de a-ţi înscrie numele alături de 
cel al marilor personalităţi;
• Angajează-te în competiţia de a obţine o bursă în 
străinătate;
• Nu rata posibilitatea de a urma cursuri de mas-
terat într-un domeniu socioumanistic; 
• Pledează pentru o cultură generală vastă;
• Profită de posibilitatea de a-ţi dezvolta talentul
• Asigură-ţi  un loc de muncă garantat;
                                    a  d  i  c  ă:

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE LITERE!

FĂ O ALEGERE DE NOTA 10!



FACULTATEA DE LITERE

                           Discipline opționale:

• Etnologie culturală
• Teoria creativităţii
• Normă şi uz în limba română literară
• Receptarea  antichităţii  în  literature română
• Estetica riturilor populare 
• Tipologia eu-lui liric
• Poetica romanului interbelic
• Paradigme ale comunicării
• Normă şi uz în limba română actuală
• Corectitudine şi expresivitate)
• Tehnica discursului oficial
• Asistenţa managerială, Birotica
• Morala şi etica creştină
• Învăţătură de credinţă ortodoxă
• Simbolismul artei creştine

                     OFERTE EDUCAŢIONALE

Ciclul I studii superioare de LICENŢĂ
SPECIALITĂŢI:

Învăţământ cu frecvenţă la zi
 Durata studiilor: 3 – 4 ani

•  Limba şi literatura română
•  Limba şi literatura română – l. greacă
•  Limba şi literatura română – l. franceză
•  Limba şi literatura română – l. engleză
•  Limba şi literatura română – limba rusă
•  Limba şi literatura rusă – limba română
•  Limba şi literatura rusă – limba engleză

Învăţământul cu frecvenţă redusă 
 Durata studiilor: 4 - 5 ani

•  Limba şi literatura română
•  Limba şi literatura română – limba rusă
•  Limba şi literatura rusă – limba română

Ciclul II -  studii superioare de MASTERAT
 Durata studiilor: 2 ani
 

PROGRAME DE MASTER:

•  Lingvistică şi comunicare
•  Literatura română în context european
•  Studii filologice şi spiritualitate creştină
•  Studii culturale româneşti şi management 

organizaţional
•  Limba şi literatura rusă: comunicare 

interculturală şi organizaţională
•  Biblia şi cultura creştină: tradiţie şi moderni-

tate

FACULTATEA DE LITERE

FACULTATEA DE LITERE se remarcă printr-
o ambianţă intelectuală şi creatoare deosebită; atât 
profesorii, cât şi studenţii sunt oameni ai cărţii, ai 
lecturilor, ai studiului, la dispoziţia lor fiind biblio-
teca Facultăţii, o sală de calculatoare, laboratoarele 
de specialitate.

Prin structura şi programele sale, Facultatea de 
Litere asigură un mediu academic adecvat pentru 
pregătirea didactică, precum şi pentru o viitoare 
carieră ştiinţifică.

Buna cunoaştere a limbii, literaturii şi culturii 
române, a stilurilor şi limbajelor profesionale le oferă 
absolvenţilor largi posibilităţi de angajare în diverse 
instituţii – în şcoli, licee şi colegii, la edituri, la ra-
dio şi TV, în redacţiile diferitelor ziare şi reviste.   

Limbile străine – o oportunitate în plus
La Facultatea de Litere se studiază, în paralel cu 
româna, câteva limbi străine şi clasice – engleza, 
franceza, rusa, greaca. 

Pe lângă disciplinele normative, Planurile de 
învăţământ ale specialităţilor noastre includ şi serii 
de cursuri opţionale menite a forma competenţe su-
plimentare de cultură generală , de estetică literară 
şi poetică, de redactare şi stilizare a discursului, de 
asistenţă managerială şi spiritualitate creştină.

Stagiile de practică : pedagogică, folclorică, de re-
dactare şi traducere  -   lărgesc viziunea studenţilor 
şi de multe ori ele sunt provocarea pe care ei o 
acceptă şi care îi ajută să-şi găsească rostul în viaţă. 
Nu sunt rare cazurile când deja după aceste stagii 
studenţii noştri primesc oferte de angajare. Majori-
tatea absolvenţilor Facultăţii de Litere sunt plasaţi 
în câmpul muncii imediat după absolvire conform 
specializărilor obţinute.


