Programe de master FLLS

Modalitatea de desfășurare a activității didactice în sem 1 al anului universitar
2021-2022

Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene

online

Digital Humanities (în limba engleză)

online

Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere (în
limba rusă)
Lingvistica Limbii Engleze. Metode şi aplicații
(în limba engleză)
Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități

online

Strategii comunicaționale şi interculturale –
literare şi lingvistice (SCILL) (în limba
germană)
Studii americane (în limba engleză)
Studii culturale britanice (în limba engleză)
Studii culturale slave: Rusia şi ţările slave din
Centrul şi Estul Europei
Studii est-asiatice
Studii franceze şi francofone (în limba
franceză)
Studii hispanice (în limba spaniolă)

online

online
online

online
online, în primele 2 săptămâni, unele cursuri mixt
online
online
online
În semestrul I al anului academic 2021-2022, cursurile programului de Master de
Studii Hispanice se vor desfășura online cu următoarele excepții:
1. Practica profesională intra muros – II MSH – activități defășurate sâmbăta, la
Centrul de Resurse pentru Studiul Limbii si Culturii Spaniole
2. Prin rotație – câte 4 ore de curs / săpt. la câte două discipline, se vor desfășura cu
prezență fizică, de preferință sâmbăta, atât la anul I cât și la anul II, astfel încât fiecare
disciplină din program să poată organiza cel puțin o întâlnire directă. Orele de sâmbătă
le înlocuiesc pe cele din orarul obișnuit și se organizează cu acordul și participarea
majorității simple a studenților din fiecare grupă. Fiecare profesor poate să propună

Masteratul european pentru formarea
interpreților de conferință (MEFIC)
Masteratul de studii religioase – texte și tradiții
Traductologie latino-romanică
Traducerea textului literar contemporan (în
limba engleză)
Traduceri specializate și studii terminologice
Masteratul Didactic (franceză/germană)

organizarea a mai mult de un curs direct, în scopul recuperării rămânerilor în urmă și
a eficientizării comunicării.
N.B. – Activitățile vor avea loc in sălile 313 si 317.
fizic
online
Italiana și portugheza - online, neogreaca - mixt
online
Fizic
online

