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Locuri masterat – admitere 2017 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
master 

Programul de studii universitare de 
master 

Nr de 
locuri 

BUGET 

Nr de 
locuri cu 

TAXA 
Forma de concurs Sesiunea 

1.  Filologie 
Cultura și limbajul organizațiilor 
europene 21 29 examen scris + interviu 

Iulie + 
septembrie1 

2.  Filologie Formarea interpreților de conferință 15 35 
examen scris + examen 
oral 

Iulie + 
septembrie1 

3.  Filologie 
Lingvistica limbii engleze. Metode și 
aplicații 14 16 

dosar (proiect de 
cercetare) + interviu 

Iulie + 
septembrie1 

4.  Filologie 
Spațiul islamic: societăți, culturi, 
mentalități 14 36 examen scris + interviu 

Iulie + 
septembrie1 

5.  Filologie Studii americane 15 15 examen scris + interviu 
Iulie + 
septembrie1 

6.  Filologie Studii culturale balcanice 14 36 examen scris + interviu 
Iulie + 
septembrie1 

7.  Filologie Studii culturale britanice 14 36 examen scris + interviu 
Iulie + 
septembrie1 

8.  Filologie Studii est asiatice 15 35 

interviu (în una din limbile 
de profil) + prezentarea 
unui proiect de cercetare 

Iulie + 
septembrie1 

9.  Filologie Studii franceze și francofone 19 31 

proiect de cercetare + 
examen oral (susținerea 
proiectului) 

Iulie + 
septembrie1 

10.  Filologie 
Traducere specializată și studii 
terminologice 19 31 examen scris 

Iulie + 
septembrie1 

11.  Filologie 
Traducerea textului literar 
contemporan 15 35 examen scris 

Iulie + 
septembrie1 

12.  Filologie Traductologie latino-romanică 17 33 examen scris + interviu 
Iulie + 
septembrie1 

13.  Studii culturale 
Studii religioase - texte și tradiții 
(interdisciplinar) 14 16 

dosar + interviu 
(prezentare proiect si 
bibliografie de concurs) 

Iulie + 
septembrie1 

14.  Filologie 
Strategii comunicaționale 
interculturale - literare și lingvistice 30 20 

dosar (proiect de 
cercetare) + interviu 

Iulie + 
septembrie1 

15.  Studii culturale 
Studii culturale slave: Rusia și țările 
slave din Europa Centrală și de Est 15 35 examen scris + interviu 

Iulie + 
septembrie1 

16.    Studii medievale 8   
admitere organizată de 
Facultatea de Istorie 

 

  Total: 259 439   

 
La locurile de mai sus se adaugă cele 5 locuri rezervate candidaților de etnie rromă, care vor fi repartizate în 
funcție de numărul de înscrieri. 

1Pentru locurile neocupate în sesiunea din luna iulie 
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