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Rusa este limba unei mari culturi, 

moștenitoare a unei tradiții ce a lăsat urme în 

limba și cultura română  
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Precizări: 

 

⚫ Înscrieri: 12 – 17 iulie 2021 – on-line 
⚫ Taxă de admitere: 200 Lei 

⚫ Calcularea mediei: 60% media 

examenului de licență și 40% nota la 
interviu. 

⚫ Admitere – interviu on-line: 19 iulie 

2021 

 

 
 

⚫ Informaţiile privind tematica, bibliografia,  

taxele, actele necesare, se pot obţine 

accesând site-ul Facultăţii de Litere: 

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

 

 
Se pot înscrie absolvenţi din promoţia 2021 şi 

din promoţiile anterioare, de la Facultatea de 

Litere şi de la alte facultăţi. 

 
 

Cursurile se desfăşoară în limbile română  

și rusă. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ADMITERE 

MASTERAT 

LIMBI, LITERATURI 

ŞI CIVILIZAŢII 

STRĂINE. 

SLAVISTICĂ 
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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 numeroare 

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. 

 

Masteranzii pot beneficia de burse de studiu acordate 

prin programele ERASMUS, în cadrul parteneriatelor 

Facultăţii şi ale Catedrei, încheiate cu universităţile din: 

Konstanz (Germania), Cracovia (Polonia), Riga (Estonia), 

Tartu (Estonia), Szeged (Ungaria). 

 

 

 

 

 
 

CURSURI DIN ARIILE TEMATICE: 

LIMBI ȘI CULTURI SLAVE ÎN  CONTEXT 

EUROPEAN 

 
- slavă veche și slavonă 

- epoci culturale în spaţiul slav 

- relaţii culturale slavo-române 

 

LITERATURĂ RUSĂ 

- literatura exilului rus 

- literatura rusă contemporană 

- Homo sovieticus – fenomen antropologic  

și culturologic  

- literatura rusă în traducere 

 

    IMAGOLOGIE LITERARĂ 

 

LIMBA RUSĂ APLICATĂ 

- traductologie 

- limbă și cultură: interferențe 

- limbaje de specialitate: teologie, filosofie, juridic 

- comunicare în afaceri 

- traducere de filme și text dramatic contemporan 

 
      

  

 

ARGUMENTE: 
 
✓  România are nevoie de specialiști cunoscători de 

limba rusă. 

✓ Federația Rusă este un stat ce ocupă o poziție 

importantă pe scară mondială.  

✓ Cunoștințele de limba rusă oferă posibilitatea de 

angajare în companii ruseşti prezente în România 

precum şi la firme româneşti ce dezvoltă relaţii cu 

Federaţia Rusă  

✓ Rusa este o limbă importantă în știință și tehnologie. 

✓ Absolvenții pot lucra la dezvoltarea studiilor 

patrimoniale prin valorificarea moștenirii culturale a 

comunității rușilor-lipoveni. 

✓ Specialistul slavist va putea contribui la 

reprezentarea limbii și a culturii române în 

universitățile de tradiție din Federația Rusă și din 

Polonia. 

✓ Absolvenții pot deveni profesori sau traducători, pot 

lucra şi pentru ONG-uri, Arhivele Naționale, edituri, 

pentru mass-media. Sau, de ce nu, cu guvernul. 

 

✓ Corelare cu programele de studiu din universități din 

Europa, Asia şi America. 

 

 


