Alexa te aşteaptă la
LITERE!

„… mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a ceti şi a nu
înţelege este a vântura vântul sau a fierbe apa.”
(Miron Costin)

FACULTATEA DE LITERE
Bulevardul „Carol I”, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telefon +40 232 201052; Fax +40 232 201152,
www.letters.uaic.ro

Specializări
Limbă şi literatură românăLimbă şi literatură străină (engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă, rusă)
sau
Limbă şi literatură românăLiteratură universală şi comparată

„Nu voi ca lumea asta cu visuri să-l îmbete,
Căci cei mai mulţi din oameni după nimic alerg –
Să vadă-n cartea lumii un înţeles deschis,
Căci altfel viaţa-i umbră şi zilele sînt vis”.
(M. Eminescu, Povestea magului călător în stele)

2018-2019

De ce să alegi „ROMÂNA principal?”
Cele două specializări pe care ţi le punem la dispoziţie
(ROMÂNĂ+ O LIMBĂ STRĂINĂ sau ROMÂNĂ +
LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ) îţi oferă
bogate şi diverse experienţe umane şi intelectuale.
Vei avea ocazia:
 să îţi satisfaci apetitul de lectură;
 să îţi dezvolţi o cultură literară solidă;
 să înţelegi şi să poţi explica şi altora mecanismele
de funcţionare a limbii;
 să înţelegi mai bine şi să interpretezi mai rafinat
texte literare diverse, din literatura română şi
din alte literaturi;
 să îţi însuşeşti temeinic o limbă străină de
circulaţie internaţională;
 să faci practică pedagogică în şcolile din Iaşi;
 să faci practică de specialitate în diferite instituţii
de cultură (biblioteci, librării, muzee literare,
institute de cercetare, redacţii etc.);
 să
beneficiezi
de mobilităţi
studenţeşti
internaţionale.

Ce oportunităţi de angajare ai?
 Profesor de Limba şi literatura română;
 Profesor de Literatură universală şi comparată;
 Profesor de Limbă străină (engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă, rusă);
 Bibliotecar;
 Redactor
sau
colaborator
al
revistelor
literare/culturale;
 Traducător;
 Operator call center;
 Referent literar.
Ce oportunităţi de continuare a studiului îţi
oferim?
Masteratul de Literatură română şi hermeneutică
literară;
Masteratul de Lingvistică generală şi românească;
Masteratul de Literatură universală şi comparată.

Ce vei studia?
(selectiv)

Unele discipline sunt comune pentru cele două
specializări (ROMÂNĂ+ O LIMBĂ STRĂINĂ sau
ROMÂNĂ + LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI
COMPARATĂ):
 Introducere în lingvistică;
 Introducere în teoria literaturii;
 Introducere în literatura comparată;
 Introducere în metodologia cercetării
ştiinţifice şi în utilizarea noilor tehnologii
informatice;
 Lexicologie şi semantică;
 Stilistică;
 Istoria limbii;
 Etnologie şi folclor;
 Mari clasici;
 Poezie interbelică;
 Proză interbelică;
 Literatură postbelică.
Alte discipline sunt diferite în funcţie de a doua
specializare.
Dacă vei alege ca specializare secundară o limbă
şi o literatură străină, vei studia, pe lângă cele
de mai sus, şi discipline legate de această
specializare (Cursuri practice, cursuri de
cultură şi civilizaţie, cursuri de limbă şi de
literatură).
Dacă vei alege ca specializare secundară
literatura universală şi comparată vei studia,
pe lângă disciplinele de mai sus, şi discipline
precum Literatură veche greacă și latină,
Realismul
în
literatură,
Introducere
în
hermeneutica literară. Interpretarea miturilor,
Poezie modernă şi scriere creativă, Totalitarismul
în literatura secolului XX etc.

Număr de locuri: 150
Buget: 110
Taxă: 40
Calendar Admitere
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
Condiţii de admitere
Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a
mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba
Limba si Literatura Română – scris, 2. Media
generala a anilor de liceu.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu
care au obţinut următoarele distincţii: Premiul
I, II şi III la Olimpiadele naţionale şi
internaţionale de română obţinut în clasele a XIa şi/sau a XII-a (în anul şcolar 2016/2017
şi/sau 2017/2018).
Ultimele medii de admitere (2017)
Buget: 7.80; Taxă: 6.00
Taxă de înscriere:
200 lei pentru fiecare specializare principală
(A)
Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar
2018 – 2019: 2.400 LEI

