INFORMAŢII UTILE:
Există posibilitatea de a începe învățarea limbii
italiene de la NIVEL ÎNCEPĂTOR și de a
ajunge la nivel avansat.
Pe durata studiilor studenții pot beneficia de:




stagii de studiu sau practică în Italia,
oferite de Universitatea „Alexandu Ioan
Cuza” din Iași prin programul de mobilitate
Erasmus+ (există acorduri cu Universităţile
din Torino, Padova, Perugia, Bari, Foggia,
Cosenza);
bursa
„Loredana
Battaglia”
prin
Asociația A.L.BA. (Italia);



burse de studii oferite de Institutul Italian
de Cultură „Vito Grasso” de la Bucureşti, de
Agenția de Credite și Burse de Studii etc.

Secţia de italiană dispune de o bibliotecă care,
în prezent, numără circa 2000 de volume şi
materiale didactice audio-video în limba
italiană.
Oportunităţi de angajare: în învăţământ, în
cercetare, în instituţii şi organizaţii culturale
și/sau diplomatice (institute de cultură ale
României în ambasade, consulate), în birourile
de traducere şi interpretariat, în call centers, în
sectorul turistic, în sectorul privat românoitalian etc.

B-dul CAROL I, nr. 11, IAŞI 700506
Tel. 0232-201052; Fax: 0232-201152
http://media.lit.uaic.ro/

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAŞI

FACULTATEA DE LITERE
Departamentul de
Limbi și literaturi străine
SPECIALIZAREA

OFERTA ACADEMICĂ PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

STUDII DE LICENȚĂ (durata 3 ani, zi)

STUDII DE MASTERAT (durata 2 ani, zi)

cu dublă specializare:

Specializarea: Limbă, literatură și
civilizaţie străină ― Italiană

– limbă și literatură italiană (A) +
limbă și literatură străină (engleză / franceză /
germană / spaniolă / rusă); literatură universală
şi comparată; limbă şi literatură română (B)
sau
– limbă și literatură străină (engleză / franceză
/ germană / spaniolă / rusă); literatură
universală şi comparată; limbă şi literatură
română
+ limbă și literatură italiană (B)
Studenţii secţiei vor urma cursuri de: cultură şi

civilizaţie italiană; limbă italiană; literatură
italiană; teoria şi practica limbii italiene,
didactică italiană.

Masteranzii vor urma cursuri de:

istoria artei, operă lirică italiană și tehnici de
spectacol, teorii gramaticale, terminologie,
limbaje sectoriale, tehnici de traducere literară
și specializată, interpretariat, evoluția literaturii
italiene și a teoriilor critice, literatură italiană
prin abordare interdisciplinară etc.
Număr de locuri: 11 la buget și 4 cu taxă
Condiţii de admitere:
Media de admitere = 60% media examenului
de licență şi 40% nota la interviu în limba de
predare a programului

Număr de locuri: 17 la buget și 10 cu taxă

***

Condiţiile de admitere:
Media de admitere = Media de la bacalaureat
(100%)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU INTERVIU

Bibliografie:
Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro, La lingua
italiana, Bologna, Zanichelli, 1985.
Serianni, Luca, Grammatica italiana.Italiano
comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 1991.
Migliorini, Bruno, Storia della lingua italiana,
Milano, Bompiani, 1994.
Letteratura italiana:
Subiecte:
1. I tre grandi del Trecento: Dante, Petrarca,
Boccaccio
2. La poesia del Rinascimento in Italia
3. L’umorismo di Pirandello
Bibliografie:
Francesco De Sanctis, Storia della letteratura
italiana, Milano, Rizzoli, 2006.
Ugo Dotti, Autori e testi, Bari, Laterza, 2002.
Nino Borsellino, Ritratto e immagini di
Pirandello, Bari, Laterza, 2000.
***

Condiții speciale pentru olimpici.

PERIOADA DE ADMITERE:




17-21 iulie – depunere dosare;
22-26 iulie – afişarea rezultatelor;
27-31 iulie – confirmarea locurilor de
către candidaţii declaraţi admişi.
Pentru informații suplimentare:
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1654

Candidaţii sunt invitați să opteze între modulul
de limbă italiană și cel de literatură italiană și să
pregătească toate cele trei subiecte de la
modulul ales.

PERIOADA DE ADMITERE:

Lingua italiana:




Subiecte:
1.I primi documenti in italiano
2.La questione della lingua italiana
3.La soluzione manzoniana alla questione della
lingua




17-21 iulie – depunere dosare;
24 iulie – probă admitere (interviul în
limba de predare a programului);
24-26 iulie – afişarea rezultatelor;
27-31 iulie – confirmarea locurilor de
către candidaţii declaraţi admişi.

Pentru informații suplimentare:
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1656

