
Spaniola: cea mai bună opţiune pentru viitorul tău!!! 
 

Ştiai că...? 
 

 Spaniola este limba în care 

comunică aproximativ 559 de 

milioane de persoane în întreaga 

lume. 

 

 Spaniola este a doua limbă ca 

număr de vorbitori nativi din lume. 

 

 Spaniola este a doua limbă de 

circulaţie internaţională, limba 

romanică cea mai vorbită în lume 

şi limba străină cea mai studiată în 

ţările anglofone. 

 

 Spaniola este a doua limbă din 

Statele Unite ca număr de vorbitori 

– numeroase reţele de radio şi 

televiziune din această ţară au 

numai emisiuni în spaniolă. 

 

 Spaniola este a treia limbă cea mai 

utilizată pe Internet şi a doua pe 

reţelele de socializare Facebook şi 

Twitter. 

 

 Spaniola este limba care se 

situează pe primele locuri în 

preferinţele elevilor şi studenţilor 

din China şi Brazilia. 

 

 Spaniola este limbă oficială în 21 

de state. 

 

 Spaniola este a patra limbă de 

lucru a Uniunii Europene şi a treia 

în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 

Unite. 

    

Secţia de Spaniolă îţi oferă: 

 Posibilitatea de a ajunge la un nivel 

superior de cunoaştere a limbii lui 

Cervantes şi a unei mari culturi. 

 Cursuri practice şi teoretice de limbă şi 

literatură spaniolă şi latino-americană. 

 Accesul la biblioteca Lectoratului de 

spaniolă. 

 Cursuri şi conferinţe ale unor profesori 

nativi. 

 Participarea la diverse activităţi 

culturale cu prilejul Zilei Hispanităţii 

(12 octombrie) şi al Zilelor Cervantes 

(23 aprilie). 

 Sesiuni de comunicări, proiecţii de 

film, muzică şi gastronomie specific 

spaniole. 

 Oportunitatea de a studia într-o 

universitate spaniolă în cadrul 

programului de schimburi şi mobilităţi 

oficiale Erasmus Plus (Madrid, 

Barcelona, Salamanca, Alicante, 

Granada, Oviedo, Murcia, Cáceres, 

Ceuta etc.) 

 Posibilitatea de a obţine Diploma 

D.E.L.E., oferită de Institutul 

Cervantes şi Universitatea din 

Salamanca, cu valabilitate nelimitată.  

 
Alege spaniola şi vei avea 
şansa: 

 
 Să urmezi 3 ani de studii de licenţă 

(spaniola în combinaţie cu o altă 

limbă străină, limbă şi literatură 

română sau literatură universală şi 

comparată). 

 

 

Număr de locuri: 

17 (buget) şi 20 (taxă) 

 

 

 
 Să urmezi 2 ani de studii de 

masterat. 

 

 

Număr de locuri: 

11 (buget) şi 12 (taxă) 



Te aşteptăm cu o ofertă 
educaţională variată: 

 
 În primii trei ani cursurile de limbă 

şi literatură spaniolă, cultură şi 

civilizaţie spaniolă, literatură,   

cultură şi civilizaţie 

hispanoamericană, teoria şi practica 

limbii. 

 
 Studiile de masterat vor include 

cursuri teoretice şi practice privind: 

evoluţia literaturii: diacronia 

formelor şi a genurilor; probleme de 

morfosintaxă şi semantică a limbii; 

poetici şi tehnici de analiză a textului 

literar, teorii gramaticale şi 

lingvistice, cultură şi civilizaţie 

spaniolă şi hispanoamericană, 

literatură hispanoamericană, tehnica 

şi practica traducerii. 

Studiază SPANIOLA şi vei 
putea: 

 
 Deveni profesor, traducător, 

interpret, editor, redactor, 

cercetător... 

 Lucra în domeniul mass-media, 

publicitate, marketing... 

 Instituţii şi organizaţii internaţionale, 

ambasade, consulate, centre 

culturale, diplomaţie... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 

Facultatea de Litere 

Catedra de Limbi Clasice, 

Italiană şi Spaniolă 

 

Limbă şi literatură 

spaniolă 

 
Oferta academică pentru anul 

universitar 2016 – 2017 



 


