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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Litere  

 

LICENȚĂ 
 

Limba și literatura franceză 
 

 

 
 

Prezentare generală 
 
Specializarea Limba și literatura franceză (A sau B) vă permite acumularea de cunoștințe din 

domeniile fundamentale ale filologiei moderne, prin parcurgerea literaturii de specialitate. 
Veți studia cultura și civilizația franceză, istoria literaturii franceze, diverse discipline din 

câmpul lingvisticii franceze. Veți deprinde competențe multiple: comunicare, redactare, interpretare 
de texte complexe, traducere, prezentare de conținuturi variate în limba franceză, concepere de 
proiecte de cercetare cu profil cultural.  

Urmând cursurile celor trei ani de licență, veți putea deveni cadre didactice în învățământul 
preuniversitar și universitar, cercetători în domeniul filologic, specialiști în științele comunicării, 
traducerii și interpretariatului, colaboratori ai unor edituri și instituții de cultură, jurnaliști, angajați ai 
unor instituții francofone sau ai unor companii francofone de anvergură internațională. 

 
 

 
 

Discipline studiate 
 

Semestrul 1 (Anul I) 
 Introducere în lingvistică 
 Introducere în teoria literaturii 
 Introducere în literatura comparată 
 Cultură, civilizație și practica limbii franceze 
 Competențe de comunicare TIC 
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Semestrul 2 (Anul I) 
 Limba franceză (Fonetica și fonologia limbii franceze) 
 Literatura franceză (Evul Mediu și Renașterea) 
 Teoria limbii / textului 
 Practica limbii franceze (exerciții gramaticale și traduceri) 
 Practica textului (analiza unor texte de referință pentru cultura francofonă) 
 
Semestrul 3 (Anul II) 
 Limba franceză (Morfosintaxa limbii franceze – grupul nominal) 
 Literatura franceză (Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea) 
 Teoria limbii / textului (Semantica limbii franceze) 
 Practica limbii franceze (exerciții gramaticale și traduceri) 
 Practica textului (analiza unor texte de referință pentru cultura francofonă) 
 
Semestrul 4 (anul II) 
 Limba franceză (Morfosintaxa limbii franceze – grupul verbal) 
 Literatura franceză (Secolul al XIX-lea – romantismul)  
 Teoria limbii / textului (Istoria limbii franceze) 
 Practica limbii franceze (exerciții gramaticale și traduceri) 
 Practica textului (analiza unor texte de referință pentru cultura francofonă) 
 Didactica limbii franceze 

 
Semestrul 5 (anul III) 
 Limba franceză (Sintaxa limbii franceze) 
 Literatura franceză (Secolul al XIX-lea – realismul și naturalismul)  
 Teoria limbii / textului 
 Practica limbii franceze (exerciții gramaticale și traduceri) 
 Practica textului (analiza unor texte de referință pentru cultura francofonă) 

 
Semestrul 6 (anul III) 
 Limba franceză (Lexicologia limbii franceze) 
 Literatura franceză (Secolul XX) 
 Limba franceză – opțional (Educație si plurilingvism) 
 Literatura franceză – opțional (Marii romancieri ai secolului XX)  
 
 

După Licență 
 
În completarea studiilor de Licență, Masteratele de Didactică și de Studii francofone vă vor 

permite să predați și la liceu, în cazul în care optați pentru nivelul al II-lea al modulului pedagogic și 
pentru o carieră în învățământ. 

 
 

Alte detalii 
 

Pentru informații suplimentare, consultați planul de învățământ disponibil pe site-ul Facultății 
(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=72): http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvLICENTA2015.pdf. 
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