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Domeniul de licenţă

Limbă şi literatură

Studii culturale

Limbi moderne aplicate
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FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Locuri

SPECIALIZĂRI – A

Durata studiilor
Forma de înv.

Buget

Taxă

ENGLEZĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

61

119

GERMANĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

20

5

GERMANĂ (începători) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

17

13

FRANCEZĂ (avansaţi) + Limba B

3 ani; cu frecvenţă

41

31

SPANIOLĂ 1 + Limba B
ITALIANĂ1 + Limba B
PORTUGHEZĂ1 + Limba B
FILOLOGIE CLASICĂ
ARABĂ + Limba B
CHINEZĂ + Limba B
JAPONEZĂ + Limba B
RUSĂ + Limba B
SLAVE (una dintre BULGARĂ, CROATĂ,
POLONĂ, SLOVACĂ) + Limba B
MAGHIARĂ + Limba B
NEOGREACĂ + Limba B
RROMANI + Limba B
STUDII AMERICANE + Disciplină
complementară din lista specializărilor B
STUDII IUDAICE + Disciplină
complementară din lista specializărilor B
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Engleză A + Limba B (una dintre Franceză,
Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Franceză A + Limba B (una dintre Engleză,
Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă)

3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă

21
15
15
11
15
15
15
21

29
20
35
4
15
25
25
29

3 ani; cu frecvenţă

60

3 ani; cu frecvenţă

Condiţii de admitere
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Engleză şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Germană şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Franceză şi o altă limbă)
O probă scrisă cu două discipline

Sesiunea
de
admitere
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

Media de la Bacalaureat

iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

40

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

11

4

Media de la Bacalaureat

3 ani; cu frecvenţă
3 ani; cu frecvenţă

15
15+2

15
4

3 ani; cu frecvenţă

15

35

Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat
O probă scrisă la Engleză (50 %) +
Media de la Bacalaureat (50%)

iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

15

10

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

17

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Engleză și Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

6

137
(total,
pentru
toate
limbile)

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Franceză și Română)

iulie 2017

Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat
Media de la Bacalaureat

O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline
O probă scrisă cu două discipline

iulie 2017

Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordinea A, B), PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A –
LATINĂ B = domeniul de licenţă „Limbă şi Literatură”. Acest lucru s-a hotărât de către Facultate din raţiuni de orar.
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SPECIALIZĂRI – A
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Germană A + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Spaniolă A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Italiană A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE:
Rusă A2 + Limba B (una dintre Engleză,
Franceză, Germană)
LIMBI MODERNE APLICATE:
Engleză A +
Limba B (Germană, Franceză, Italiană,
Spaniolă, Rusă, Cehă, Croată)

Locuri

Condiţii de admitere

Sesiunea
de
admitere

5

O probă scrisă cu două discipline
(obligatoriu Germană și Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

5

O probă scrisă cu două discipline
(o limbă străină şi obligatoriu Română)

iulie 2017

3 ani; cu frecvenţă

10

260

Media de la Bacalaureat

iulie 2017

Total locuri:

453

868

Durata studiilor
Forma de înv.

Buget

3 ani; cu frecvenţă

Taxă

Mențiuni:
1. 15 locuri (buget) de la secţia RROMANI sunt rezervate exclusiv candidaţilor de etnie rromă.
2. Un număr de locuri dintre cele de la buget sunt rezervate candidaților etnici (în funcție de specializare). În cazul în care nu vor ocupate, aceste locuri vor fi
cedate candidaților români, indiferent de etnie.
3. Din numărul de locuri (buget/taxă) de la secţiile SLAVE, distribuirea se va face în mod egal.
4. TOATE secţiile vor accepta şi studenţi pe locurile cu taxă, în limitele legale.
Locurile pentru etnici se scad din locurile (A) de buget; pentru aceste locuri candidaţii trebuie să depună la dosar un certificat de la organizaţiile de profil care să
ateste calitatea de etnic.
Secția Limbă și Literatură Suedeză A a fost autorizată de ARACIS, însă după publicarea H.G. care cuprinde lista specializărilor, așadar va fi disponibilă pentru
admiterea din 2018.

Pentru secţiile care organizează examen scris, disciplinele care pot fi alese sunt: engleză, germană, franceză, italiană, latină, spaniolă, rusă, arabă, chineză,
japoneză şi română (exclusiv probă de limbă). Se poate alege orice combinaţie de discipline, cu restricţiile prevăzute în tabelele de mai sus. Disciplinele
Arabă / Chineză / Japoneză vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A.
Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ – RUSĂ la profilul Traducere și Interpretare
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SPECIALIZĂRI – B
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Pentru secţiile A
cu examen scris

Pentru secţiile A
cu dosar

ENGLEZĂ (avansaţi)
FRANCEZĂ
GERMANĂ
NEERLANDEZĂ
SUEDEZĂ
ITALIANĂ3
PORTUGHEZĂ3
SPANIOLĂ3
CATALANĂ
HINDI
COREEANĂ
LATINĂ 3
RUSĂ3
ROMÂNĂ
Total locuri:

Pentru
secţia A
Studii
Americane

Pentru
secţia A
Studii
Iudaice

TOTAL

SPECIFICĂRI:
PENTRU PROCEDURA DE ALEGERE A SPECIALIZĂRILOR B PE FIŞA DE ÎNSCRIERE ŞI PENTRU PROCEDURA DE REPARTIZARE
A SPECIALIZĂRILOR B, VĂ RUGĂM CONSULTAŢI SECŢIUNEA SPECIALĂ DIN SITE-UL ADMITERII
Numărul total de locuri A este diferit de cel de locuri B, datorită secţiilor de limbă şi literatură care au program complet, A şi B (Filologie Clasică),
locurilor rezervate pentru profilul de Traducere şi Interpretare şi locurilor de buget de la Limbi Moderne Aplicate.
!!! Sesiunea de concurs din luna septembrie 2017 va fi deschisă numai pentru secţiile care nu îşi completează necesarul de studenţi în sesiunea din luna iulie 2017.
Conform evoluţiei din anul precedent, NU se anticipează noi înscrieri în luna septembrie pentru secţii cum ar fi:
engleză, limbi orientale, studii americane, traducere şi interpretare sau limbi moderne aplicate.
Vă recomandăm să nu rataţi înscrierea din luna iulie 2017 şi să apelaţi la sesiunea din septembrie 2017 numai în caz de forţă majoră !!!
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Nu sunt admise combinaţiile SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordinea A, B), PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A –
LATINĂ B = domeniul de licenţă „Limbă şi Literatură”. Acest lucru s-a hotărât de către Facultate din raţiuni de orar.
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CICLUL DE LICENŢĂ 2017 – 2020
OFERTA FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şcolarizează studenţi pentru trei domenii de studii de licenţă distincte: Limbă şi
Literatură (Filologie), Studii Culturale, respectiv Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două specializări,
intitulate – Traducere şi Interpretare, Limbi Moderne Aplicate).
Facultatea oferă dublă specializare, cu excepţia domeniului de licenţă Studii Culturale. Fiecare student îşi va alege o
combinaţie de specializare principală A şi specializare secundară B.

1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ (Filologie):
a) admitere pe bază de examen scris – se va alege o singură specializare A din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Franceză / Spaniolă / Arabă / Chineză / Japoneză
în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română
•
•
•

Cele două specializări trebuie să fie diferite.
Sunt excluse combinaţiile între Spaniolă şi Italiană, indiferent de ordinea A sau B.
La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor,
însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.

b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – se pot alege până la 3 specializări A din lista de mai jos, dar acestea vor
fi considerate înscrieri separate; taxa de înscriere achitată va fi mai mare.
Italiană / Portugheză / Filologie Clasică / Rusă / Slave (Bulgară, Croată, Polonă, Slovacă) / Maghiară / Neogreacă /
Rromani
în combinaţie cu una dintre specializările B din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română
•
•
•
•

Cele două specializări trebuie să fie diferite.
Sunt excluse combinaţiile între Spaniolă şi Italiană, indiferent de ordinea A sau B.
La înscrieri, candidaţii vor putea opta pentru mai multe specializări B, care vor fi specificate în ordinea preferinţelor,
însă vor fi declaraţi admişi la una singură dintre ele.
Filologia Clasică e o secţie cu program complet (Latină A + Greacă veche B) şi, în consecinţă, NU se va combina
cu o altă specializare B din lista de mai sus.
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2. STUDII CULTURALE
a) admitere pe baza unei probe mixte (50% proba scrisă la limba engleză + 50% media de la Bacalaureat) – Studii
Americane
intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:
Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană / Coreeană / Hindi
/ Rusă / Română

b) admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – Studii Iudaice
intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:
Engleză / Germană / Neerlandeză / Suedeză / Franceză / Italiană / Latină / Portugheză / Spaniolă / Catalană /
Coreeană / Hindi / Rusă / Română

3. TRADUCERE ȘI INTERPRETARE
admitere pe bază de examen scris – se va alege o combinaţie de două limbi dintre: Engleză / Germană / Franceză /
Italiană / Spaniolă / Rusă, cu menţiunea că orice combinaţie între ultimele 3 limbi din listă (Italiană, Spaniolă, Rusă)
e exclusă.

4. LIMBI MODERNE APLICATE
admitere pe baza mediei de la Bacalaureat – se va alege o combinaţie între:
Engleză A
şi una dintre specializările B:
Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă / Croată / Cehă

ATENŢIE!
Numărul minim de studenţi pentru o grupă e 30 pentru specializarea L.M.A., respectiv 20 pentru celelalte
specializări. În cazul în care vor exista secţii A sau B care nu vor avea suficienţi candidaţi declaraţi admişi şi
confirmaţi, acestea NU vor şcolariza, iar candidaţii declaraţi admişi vor fi redistribuiţi, în urma examinării fiecărei
situaţii în parte şi cu consultarea candidatului (nu în mod automat).
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