CATEDRA DE GERMANISTICA
STUDII DE MASTER (2 ani)

Cultura germană în context european
Literatură şi cultură central-europeană / Literatură germană în perspectivă comparată /
Literatură şi cultură. Estetică şi poetică / Gândire socio-filosofică / Arta şi tehnica traducerii
literare / Limbă şi cultură. Semantică şi pragmatică / Limbă, religie şi cultură în Evul Mediu
romano-german / Cultură germană în spaţiul spiritual românesc / Germania după 1945 /
Literatură şi arte / Terminologia traducerilor / Sistemul mass-media german

Condiţii de admitere master
- media de admitere:
- 60% examenul de licenţă
- 40% nota la interviul de admitere
- Proba de admitere: 23.07.2018
Proba de admitere va consta dintr-un interviu alcătuit din două părţi:
1. Autoprezentare
2. Candidatul va alege între:
a. o traducere din germană în română
b. prezentarea unei opere literare, la alegerea sa, din bibliografia alcătuită pe
baza programei de literatură germană a ciclului de licenţă.

Parteneri

DAAD-Lektorat Iaşi
Österreichisches Lektorat Iaşi
Deutsches Kulturzentrum Iaşi
Deutscher Lesesaal Iaşi

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.

