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DOMENII
Limbă și literatură

Științe ale comunicării
Studii culturale

Științe administrative

Programe de
licență 2022
PROGRAME
DE STUDIU

1. Limba și literatura română - Limba și literatura modernă / Limba și
literatura latină

2. Comunicare și relații publice (IF-învățământ cu frecvență)

3. Comunicare și relații publice (IFR-învățământ cu frecvență redusă)
4. Științe ale informării și documentării
5. Studii europene
6. Etnologie

7. Asistență managerială și administrativă

Admiterea este un

concurs de dosare

și se desfășoară pe
baza mediei de
admitere.

Modalitate
de admitere

Limba și literatura română Limba și literatura modernă /
Limba și literatura latină
Este principala direcție de studii a Facultății de Litere, prin tradiție și prin numărul de studenți
și de cadre didactice.

Planul de învățământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând, profesori
pentru învățământul gimnazial și liceal, dar și profesori pentru învățământul
superior, cercetători în domeniile filologice [lingvistică, istorie și teorie literară],
editori sau redactori.
Prin cursurile de limbi străine, studenții obțin o a doua specializare, fiind pregătiți
pentru predarea unei limbi străine, simultan sau în paralel cu limba română, ca
traducători și/sau interpreți.
Dubla specializare asigură pregătirea pentru o gamă largă de profesii, prin formarea
unei culturi generale filologice și prin rafinarea abilităților de expresie și comunicare.

Limba și literatura română Limba și literatura modernă /
Limba și literatura latină
Număr
de locuri 2021*

Medii
buget/taxă 2021

Buget

Taxă

Min
buget

190

197

8,92

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare

Min
taxă

5,77
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Comunicare și relații publice
Programul de studii „„Comunicare și Relații Publice”, înființat în 1993, este prima structură
academică specializată în științele comunicării din România.

Absolvenții se pot angaja în instituții de cercetare din domeniu, în agenții de relații
publice și/sau de publicitate, în departamente de informare și relații publice din
sectorul guvernamental, corporatist privat sau nonprofit. Ei vor putea lucra ca directori
de imagine, consilieri de relații publice, coordonatori de programe de comunicare
[domeniile politic, social, cultural], coordonatori media, consilieri în comunicare internă,
consilieri pentru strategii de criză instituțională, manageri de proiect sau purtători de
cuvânt.
Curriculum-ul dezvoltat este format din cursuri fundamentale și specializate în domenii
precum: comunicare, metodologia relațiilor publice și publicitate, tehnici de redactare,
tehnici de construcție a discursului, sociologie, marketing și studiul calitativ al pieței,
psihologie și antropologie culturală.
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Comunicare și relații publice
IF
Număr
de locuri 2021*
Buget

Taxă

71

55

IFR
Medii
buget/taxă 2021

Min
buget

8,65

Min
taxă

6,25

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare

Număr
de locuri 2021*

Medii 2021

Taxă

Min taxă

75

6,05

Științe ale informării și documentării
Programul de studii „„Științe ale informării și documentării” a fost creat pentru a răspunde
unor nevoi reale de pregătire a specialiștilor în domeniul organizării documentelor și al
diseminării informațiilor.

Absolvenții vor putea lucra ca specialiști în știința informării, ca experți în transferul
de informații, ca organizatori și manageri de structuri și sisteme infodocumentare:
profesori documentariști, bibliotecari, documentariști, bibliografi etc. Dezvoltarea
României și integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor
informației cu personal pregătit, în acord cu noile cerințe ale domeniului. În plus,
odată cu anul școlar 2006–2007, a început procesul de creare în licee și școli
generale a centrelor de informare și documentare [CDI], în care își vor putea
desfășura activitatea profesorii documentariști.

Științe ale informării
și documentării
Număr
de locuri 2021*
Buget

Taxă

42

11

Medii
buget/taxă 2021
Min
buget

Min
taxă

5,84

5

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare
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Studii europene
Programul de „„Studii europene” a fost înființat în cadrul Facultății de Litere, în anul 1998, și
pregătește profesioniști în domeniul managementului cultural, planul de învățământ fiind
proiectat în viziunea unei pregătiri multidisciplinare: istorie, geografie, politică și relații
internaționale, drept și economie, cultură, literatură și arte, comunicare, studii europene, limbi
străine și informatică.

Absolvenții vor fi capabili să gestioneze în mod optim domeniul cultural, în raport
cu realitățile europene de azi, conform exigențelor din procesul integrării europene.
Ei vor putea lucra ca funcționari superiori în instituțiile de cultură și în diplomație,
euroconsilieri în departamentele guvernamentale de integrare, manageri ai
instituțiilor culturale din țară și din străinătate, organizatori de evenimente culturale
[expoziții, simpozioane, congrese], manageri editoriali, producători de programe în
audiovizual etc.

Studii europene
Număr
de locuri 2021*
Buget

Taxă

64

50

Medii
buget/taxă 2021
Min
buget

Min
taxă

6,63

5

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare
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Etnologie
Programul de studii „„Etnologie” propune abordarea etnologică a culturii populare românești,
tradiționale și contemporane, rurale și urbane, ca realitate dinamică, vie, în comunicare cu
alte paliere culturale, urmărind, totodată, însușirea unei perspective multiculturaliste.

Absolvenții vor avea competențele de a observa, de a înțelege și de a explica
„„diferența” ca factor de identitate culturală, de a-i orienta pe cercetătorii din afara
României în sistemul unei culturi populare cu o vechime semnificativă, dar încă vie și
dinamică, și de a-i reînvăța propria cultură populară pe românii confruntați cu
produse pseudofolclorice de consum. Ei vor putea lucra în învățământul universitar, în
cercetarea și valorificarea culturii populare (referenți științifici), în consultanță de
specialitate (în ministere, servicii, departamente de profil, inclusiv pentru turismul
rural, ecologic şi cultural), ca experți în patrimoniul tradițional imaterial (domeniu de
vârf la nivelul politicii culturale a Uniunii Europene), în presă, televiziuni și edituri, în
muzee și fundații culturale.

Etnologie
Număr
de locuri 2021*
Buget

Taxă

23

35

Medii
buget/taxă 2021
Min
buget

6,60

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare

Min
taxă

5
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Asistență managerială și administrativă
Programul de studii „„Asistență managerială și administrativă” pregătește asistenți
manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e și șefi/e de birou, consilieri în
probleme de informare și documentare, arhiviști ai instituțiilor, inspectori de specialitate
în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor de relații cu publicul
pentru instituțiile de stat și pentru firmele private.
Absolvenții acestui program își pot continua studiile universitare prin masterate de
specialitate organizate tot în cadrul Facultății de Litere.

Asistență managerială
și administrativă
Număr
de locuri 2021*

Medii
buget/taxă 2021

Buget

Taxă

Min
buget

56

14

5,52

*Cifrele pentru anul 2022 sunt în curs de aprobare

Min
taxă

5
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Responsabil PR
Bogdan Dumitru
E-mail: pr@litere.ro
litere.ro
www.facebook.com/litere/
www.facebook.com/groups/admitere.litere.ub.2022
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