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PROGRAM MASTER

FORMA DE CONCURS

Master CULTURA SI LIMBAJUL ORGANIZATIILOR
EUROPENE (CLOE)

examen scris + interviu

DATA, ORA si LOCUL EXAMENULUI
o

o
o
Master LINGVISTICA LIMBII ENGLEZE. METODE SI
APLICATII (LLE)

dosar (proiect de cercetare) + interviu

o

MASTERUL EUROPEAN PENTRU FORMAREA
INTERPRETILOR DE CONFERINTA (MEFIC)

examen scris + proba orala

o

o

o

o

MASTERUL DE TRADUCERE SPECIALIZATA SI STUDII
TERMINOLOGICE (MTSST)

examen scris

o
o

MASTERATUL PENTRU TRADUCEREA TEXTULUI
LITERAR CONTEMPORAN (MTTLC)
Masteratul de Strategii Comunicaţionale şi
Interculturale ‐ Literare şi Lingvistice (SCILL)

examen scris

o

15 septembrie 2017, ora 14, sala 1,
Facultatea de Matematica, str. Edgar
Quinet‐ probă scrisă engleză (traducere din
The Economist)
18 septembrie 2017, ora 9, sediul
departamentelor
Ponderea ambelor probe: 50% din nota
finala
18 septembrie 2017, ora 10, salaB2, cladire
Pitar Mos
Examenul scris din 15 septembrie 2017
(MEFIC si MTSST) incepe la ora 8:00 si
dureaza 4 ore.
Locul desfasurarii ‐ sala L3, etajul II, Pitar
Mos, candidatii sunt rugati sa fie in sala la
ora 7:30
Examenul oral la MEFIC ‐ incepe pe data de
16 septembrie 2017, la ora 10:00 in sala de
simultana, etajul II, Pitar Mos.
Programarea pentru examenul oral MEFIC
se va afisa in data de 15 septembrie după
afișarea rezultatelor de la proba scrisă
Examen scris: 15 septembrie, ora 8:00 si
dureaza 4 ore.
sala L3, etajul II, Pitar Mos, candidatii sunt
rugati sa fie in sala la ora 7:30
19 septembrie 2017, ora 12, sala James
Joyce, cladire din str. Pitar Mos

traducere literara si retroversiune gramaticala
dosar (proiect de cercetare) + interviu

Modulul Germană
o
o

20 septembrie, ora 13, catedra Pitar Mos
Candidații vor susține o probă de dosar și o
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probă orală.
1. Dosarul va conține un proiect de min. 4 –
max. 8 pagini cu tot cu bibliografie pe
marginea unui subiect de interculturalitate
(din domeniul lingvistic, literar, sociologic,
politic, istoric etc.).
2. Proba orală constă în prezentarea
proiectului de cercetare depus la dosar.
Modulul de Studii Canadiene
o

examen 15 septembrie 2017, ora 14, proba
orală in baza unui eseu scris, Str Pitar Mos
7‐13 ; Centrul de Studii Culturale Britanice

Modulul Hungarologie

Master Studii de Hispanistică

o Proba orala, discutie cu comisia asupra unui
proiect de studiu si cercetare pe care candidatul il
va sustine in baza unei fise de
prezentare(handout) in care candidatul va
mentinoa directiile principale ale cercetarii si o
bibliografie minimala

o

19 septembrie 2017, la ora 13.00, interviu
la catedra de Hungarologie

o

15 septembrie 2017, ora 12, sala 301, Edgar
Quinet
Se vor acorda note atat penru calitatea
dosarului cat si pentru compentele
lingvistice

o

Master Studii Americane (STAM)

examen scris + interviu

o

Master Studii Culturale Britanice (BCS)

Interviu

o

Masterat de Studii Culturale Slave:
Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est

examen scris + interviu

o

Masteratul de Studii Culturale Balcanice

examen scris + interviu

o

15 septembrie 2017, ora 9:30, sala 4,
cladire Pitar Mos
18 septembrie, ora 9, sala British Cultural
Studies, cladire Pitar Mos
Examen scris: 18 septembrie 2017, ora 10,
Examen oral: 19 septembrie 2017 oral, ora
10, Cabinetul de Filologie rusa, Pitar Mos
Examen scris: 18 septembrie 2017, ora 10,
Examen oral: 19 septembrie 2017, ora 12,
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Masteratul de Traductologie Latino‐Romanică

examen scris

o

Cabinetul de filologie rusa, Pitar Mos
Nu scolarizeaza in acest an

sau proba de dosar, in functie de modulul care doriti sa va
inscrieti + interviu
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi,
Mentalități

examen scris + interviu

o

o
o
Master Studii franceze şi francofone (MSFF)

proiect de cercetare + examen oral (sustinerea proiectului)

o

Master STUDII RELIGIOASE ‐ Texte şi Tradiţii

dosar + interviu (prezentare proiect si bibliografie de
concurs)

o

Master Studii Est‐Asiatice

proba cunostintelor de limba (chineza /coreeana/
japoneza) + prezentarea proiectului de cercetare

o
o
o
o
o

o

o
o

19 septembrie, începând cu ora 15, la
Centrul de Studii Arabe (Pitar Moș), după
cum urmează:
1. Proba scrisă, ora 15
2. Proba orală (prezentarea proiectului de
cercetare), ora 17
14 septembrie 2017, ora 10 (la Catedra de
Franceza, etajul II, sediul din Edgar Quinet).
18 septembrie 2017, ora 10.00, sala 26,
(sediul FLLS din str. Pitar Moş, nr. 7‐13,
etajul II)
18 septembrie, ora 10 interviu, la Catedra
de Limbi Orientale (Pitar Moș).
ora 11. 30 prezentarea proiectului de
cercetare
Admiterea la masterul de Studii Est‐
Asiatice se va desfasura astfel:
1. Proba cunostintelor de limba (chineza
/coreeana/ japoneza) –
2. Prezentarea proiectului de cercetare ‐
Ambele probe au loc la sala (laboratorul)
L1, sediul din Pitar Mos 7‐13, etajul 2
Important ‐ Candidatii trebuie sa depuna la
dosar, pe linga actele necesare, si o copie a
proiectului de cercetare.
Mai multe informatii despre admiterea la
MSEA se gasesc la adresa
Masteratul Dialogul intercultural şi
traducerea în aria culturală a Asiei de Est

