Universitatea „Al. I. Cuza”
Facultatea de Litere
Catedra de Slavistică „P. Caraman”

Precizări:





Înscrieri: 16 – 21 iulie 2018
Taxă de admitere: 200 Lei
Calcularea mediei: bacalaureat 100%
Rusa se poate combina cu româna,
literatura universală și comparată sau
cu oricare din limbile moderne
studiate la noi (engleza, germana,
franceza, italiana, spaniola).

POŢI FACE
UN LUCRU TEMEINIC!

DE CE
RUSA?

Rusa este limba unei mari culturi,
limba lui Puşkin, Gogol, Tolstoi,
Dostoievski, Platonov şi a atâtor alţi autori
încă netraduşi şi, implicit, necunoscuţi.



Locaţia noastră: Corpul A al Universităţii,
etajul II. Relaţii suplimentare la email:
ludbejenaru@gmail.com;
marina.vraciu@gmail.com; curs_rusa@yahoo.com
şi la Secretariatul facultăţii



Selecţia se realizează prin concurs
de dosare

Pentru cei ce nu au studiat limba
rusă în învăţământul
preuniversitar se porneşte de la
nivel de începători

Cei inteligenţi
ştiu de ce...

STRUCTURĂ:
Rusa este limba cu cei mai mulţi vorbitori în Europa,
după limba engleză.
O diplomă în această limbă este o investiţie valoroasă
date fiind schimbările economice şi politice rapide
care au loc în Rusia şi în restul lumii.
Catedra de Slavistică a Facultăţii de Litere este una
dintre cele mai vechi din Universitate.
Fondată de Ilie Bărbulescu în 1905, a pregătit
numeroase generaţii de profesori şi traducători.
Aici a studiat Marin Sorescu!

Profesorii care lucrează în prezent la catedră sunt şi
autori de cărţi, traducători şi colaboratori la cele mai
importante reviste literare.
Catedra de Slavistică oferă şi un curs intensiv de
polonă, predat de un lector străin, asigurând anual
burse de specializare şi postuniversitare la Moscova şi
la Konstanz (Germania), precum şi în Polonia.

ARGUMENTE:

Oamenii de afaceri şi companiile ruseşti prezente în
Anul I, semestrul I: se începe prin cursuri intensive,
pe bază de manuale adecvate, benzi audio şi CD-ROM- România, precum şi firmele româneşti care dezvoltă
relaţii cu Federaţia Rusă vor şti să valorifice persoanele
uri interactive.
Semestrul II: cursuri de limbă, literatură, civilizaţie şi care vorbesc acest idiom (Lukoil, Gazprom).
film.
În România există o minoritate rusă, aşezată aici de
În plus, puteţi beneficia şi de un curs de limba rusă
peste
trei secole, cu o tradiţie bogată.
pentru afaceri, pe care îl puteți continua în cadrul
Rusa se studiază la cele mai mari universităţi din Europa,
masteratului.
Asia şi America.
Româna se studiază în universităţile de tradiţie din
Federaţia Rusă.

Anul II – cursuri de limbă, de literatură, elemente de
culturologie, introducere în slavistică.
În anul III, la cursurile de limbă şi literatură se adaugă
seminarii de traducere pentru diverse domenii, inclusiv
din sfera politică şi economică, seminarii de
Studenţii pot lucra în afaceri sau ca analişti politici pentru
interpretariat.
Se lucrează cu materiale de actualitate, cu înregistrări, companiile româneşti şi ruseşti, dar şi pentru companii
din UE, pot deveni profesori sau traducători
precum şi cu texte recent elaborate de profesorii
catedrei.
Se poate lucra şi pentru ONG-uri, edituri, pentru massAbsolvenţii au posibilitatea continuării studiilor în
cadrul Masteratului Profesional de Limbi, Literaturi şi media. Se poate lucra în şcoli şi oferi consultanţă în
Civilizaţii slave (rusă şi polonă) pe parcursul a doi ani. marketing, publicitate, calculatoare. Sau, de ce nu, cu
guvernul.

