
 

LITERATURĂ ROMÂNĂ 

ŞI 

HERMENEUTICĂ LITERARĂ 

FACULTATEA DE LITERE 
Sesiunea de vară: 

16-21 iulie 2018 – înscrierea;  
23-25 iulie 2018 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

Sesiunea de toamnă: 
10-12 septembrie 2018 – înscrierea;  

13 septembrie 2018 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURĂ ROMÂNĂ 

ŞI 

HERMENEUTICĂ LITERARĂ 

LITERATURĂ ROMÂNĂ 
ŞI 

HERMENEUTICĂ LITERARĂ 

Număr de locuri: 
Buget: 12 
Taxă: 50 (pe întreg Domeniul Filologie) 



 
 

Oferta educaţională* 
Anul I 

 
Semestrul I 

Poetică şi hermeneutică literară 
Hermeneutica poeziei 
Proză românească modernă şi postmodernă 
Poezie modernă şi de avangardă 
Practică de cercetare 

 
Semestrul al II-lea 

Motive folclorice româneşti şi universale 
Poetica şi hermeneutica romanului 
Literatură şi reflexivitate 
Interpretarea textului dramatic 
Practică de cercetare 

 
Anul al II-lea 

Semestrul I 
Curente şi doctrine literare 
Arta criticii: demers şi stil 
Poetica şi hermeneutica genului scurt 
Sinteza Eminescu 
Practică de cercetare 

 
Semestrul al II-lea 

Proza fantastică românească 
Idei şi atitudini româneşti în istoria culturii 
Sinteza Eminescu 
Naţional, european, universal  

Practică de cercetare 

 

 

 

Masteratul de Literatură română şi hermeneutică literară vă oferă un 

cadru academic deschis şi degajat, animat de plăcerea lecturii şi de 

bucuria dialogului şi a interpretării plurale. Vă aşteptăm să ascultăm, 

împreună, şi vocile canonului literar, şi şoaptele marginaliilor literare, 

artistice sau filosofice. Adică pe Eminescu, dar şi pe Tzara sau Maniu; 

pe Dali, dar şi pe Arp sau Brauner; pe Beckett, dar şi pe Naum sau 

Zografi; pe Nabokov, dar şi pe Cimpoeşu sau Groşan; pe Noica, dar şi 

pe Foucault sau Baudrillard. 

 

 

Perspective de angajare: 

Profesor în învăţămîntul gimnazial şi liceal 

Asistent de cercetare în filologie 

Referent de specialitate 

Secretar literar 

Documentarist, bibliotecar 

Redactor în edituri şi mass-media 

 

Absolvenţii noştri pot continua studiile în cadrul Şcolii 

doctorale de ştiinţe filologice 

Colaborare cu programe de studiu din străinătate 

(Erasmus, Erasmus +) 

Facilităţi de documentare: 

Biblioteca centrală universitară „M. Eminescu” 

Biblioteca Facultăţii de Litere 
* ofertă în curs de revizuire/îmbunătăţire   
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