CATEDRA DE GERMANISTICA
Studii de licenţă (3 ani)

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ
- îmbină cursurile teoretice cu workshop-urile şi seminariile practice
- nivel de limbă germană începător (de la 0) şi grupă separată de germană nivel
avansat.
- iniţierea studenţilor în strategii de cercetare cu accent pe dezvoltarea gândirii critice
şi creative, interdisciplinaritate, cultivarea abilităţilor de comunicare
Limba germană / Literatura germană / Civilizaţie germană / Teoria şi practica limbii şi textului /
Didactica aplicată a limbii germane ca limbă străină

Studii de licenţă (3 ani)

LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)
(Există combinaţiile germană cu engleză sau franceză)

Limba germană / Limbaje de specialitate / Traducere computerizată / Terminologie /
Teoria şi practica textului şi limbii / Instituţii europene

Condiţii de admitere licenţă
Media de admitere = media de la bacalaureat (100%).
- Olimpicii: pot fi înscrişi fără admitere cei care au primit următoarele distincţii: premiul 1, 2,
sau 3 la olimpiade naţionale de română şi limbi străine obţinute în clasele a XI-a şi aXII-a
- Se acordă cazare studenţilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi,
indiferent dacă sunt înmatriculaţi la buget sau cu taxă.

Parteneri

DAAD-Lektorat Iaşi (Lectoratul german)
Österreichisches Lektorat Iaşi (Lectoratul
austriac)
Deutsches Kulturzentrum Iaşi (Centrul
Cultural German)
Deutscher Lesesaal Iaşi (Biblioteca
Germană)

Contact

Catedra de Germanistică
Facultatea de Litere
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
700505 Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11
Tel.: 0232.201 243
Website:
http://germanistik.uaic.ro/index.php/de/
Email: germanistik@uaic.ro
Fb: Germanistik UAIC Iasi şi CSG UAIC

Germanistica la UAIC
O catedră cu tradiţie într-o Universitate cu tradiţie
Catedra de Germanistică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată acum mai
bine de o sută de ani.

O echipă cu experienţă
Toţi membrii catedrei, fără excepţie, au participat la stagii de perfecţionare sau cercetare în
Germania, Austria sau Elveţia.
În plus, lectoratele german (DAAD) şi austriac (ÖAD) asigură prezenţa lectorilor străini, care iau
parte activ la programul didactic.

O fereastră către Europa
Datorită numeroaselor parteneriate cu Universităţi din Germania şi Austria studenţii germanişti
pot beneficia de burse de studiu, de cercetare sau pentru cursuri de vară în spaţiul de limbă
germană.

O şansă în plus pentru o carieră de succes
Absolvenţii de germanistică pot lucra în domeniul traducerilor şi al interpretariatului, în
învăţământul preuniversitar şi universitar sau la o firmă germană cu sediul în România.

