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LICENȚĂ 2013-2014

LIMBĂ ȘI
LITERATURĂ
FRANCEZĂ

LICENȚĂ (3 ani)
Forma de învățământ: zi

Perioada de înscriere: 15-19 iulie 2013.

Domeniul LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Mai multe informații despre admitere:
http://admitere.uaic.ro
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1654

Locuri FRANCEZĂ A: 55 (buget), 40 (taxă)
Combinații:
-

Franceză (A) – Română (B)
Franceză (A) – Limbă străină B (Engleză /
Germană / Italiană / Rusă / Spaniolă)
Franceză (A) – Literatură universală și
comparată (B)
Română (A) – Franceză (B)
Limbă străină A (Engleză / Germană /
Italiană / Rusă / Spaniolă) – Franceză (B)
Literatură universală și comparată (A) –
Franceză (B)

A = specializarea principală
B = specializarea secundară

Admitere pe bază de dosar:


Media la bacalaureat (100%).



Criterii de departajare (dacă este cazul):
1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și
literatura română – scris;
2. Media generală a anilor de liceu.



Olimpicii se pot înscrie fără admitere dacă au
obținut, în clasa a XI-a şi/sau a XII-a (în anul
școlar 2011-2012 şi/sau 2012-2013), premiul
I/II/III la una dintre următoarele olimpiade
naţionale: Limbă, Comunicare şi Literatură
Română; Limba Engleză; Limba Germană;
Limba Rusă; Limbi Clasice (Greacă Veche /
Latină); Limbi Romanice (Franceză / Italiană /
Spaniolă).

Afișarea rezultatelor: 20-23 iulie 2013.

Taxă de înscriere:
 200 RON pentru fiecare dosar (specializare A).
 Candidații care se înscriu la două specializări
din cadrul Facultății de Litere vor depune la
al doilea dosar doar fișa de înscriere și
chitanța de admitere.
Pentru cei admiși cu taxă: taxă de școlarizare
pentru anul I, 2013-2014:
 2.400 RON.

Discipline studiate: a se vedea Ghidul de studii
(http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/
Litere/LiterelicentaRO.pdf).
Oportunități de studiu: burse ERASMUS oferite
de numeroase universități partenere din UE.
Absolvenții ciclului I (Licență) își vor putea continua
studiile în ciclul al II-lea (Masterat) sau vor putea
activa în diverse domenii:
- învăţământ (cadru didactic);
- traducere și interpretariat;
- în biblioteci, edituri, alte instituții culturale.

Contact:
Lect. dr. Mihaela Lupu: mihlupu@yahoo.com
Secretariatul Facultății de Litere
Tel.: 0232 201052
http://www.uaic.ro
http://letters.uaic.ro
http://media.lit.uaic.ro

