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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ
Programul „Limba şi literatura română – limbă şi literatură modernă”
este principala direcţie de studii a Facultăţii de Litere, prin tradiţie şi prin
numărul de studenţi şi de cadre didactice.
Planul de învăţământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând,
profesori pentru învăţământul gimnazial şi liceal, dar şi profesori pentru
învăţământul superior, cercetători în domeniile filologice [lingvistică,
istorie şi teorie literară], editori, redactori etc. Prin cursurile de limbi străine,
studenţii obţin o a doua specializare, fiind pregătiţi pentru predarea unei
limbi străine, simultan sau în paralel cu limba română, ca traducători şi/
sau interpreţi.
Absolvenţii pot deveni, de asemenea, jurnalişti în presa scrisă, la radio şi
televiziune, manageri sau funcţionari culturali în instituţii publice şi private
etc. Dubla specializare asigură pregătirea pentru o gamă largă de profesii
prin formarea unei culturi generale filologice şi prin rafinarea abilităţilor
de expresie şi comunicare.
Prin metode moderne de interacţiune didactică, studenţii sunt formaţi
în spiritul dialogului social, al schimbului liber de idei, al opţiunilor
responsabile ş.a.

DINAMICA ADMITERII
Număr locuri 2020*

Medii buget/taxă 2019

Buget

Taxă

[buget/taxă]

[buget/taxă]

250

150

10/9,80

8,17/5,85

Max

Min

*Cifre propuse spre aprobare UB

ETNOLOGIE

Programul de studii „Etnologie” propune abordarea etnologică
a culturii populare româneşti, tradiţionale şi contemporane,
rurale şi urbane, ca realitate dinamică, vie, în comunicare cu alte
paliere culturale, urmărind, totodată, însuşirea unei perspective
multiculturaliste.
Absolvenţii vor avea competenţele de a observa, de a înţelege şi de
a explica „diferenţa” 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 şi dinamică, şi de a-i
reînvăţa propria cultură populară pe românii confruntaţi cu produse
pseudofolclorice de consum. Ei vor putea lucra în învăţământul
universitar, în cercetarea şi valorificarea culturii populare (referenţi
ştiinţifici), în consultanţă de specialitate (în ministere, servicii,
departamente de profil, inclusiv pentru turismul rural, ecologic
şi cultural), ca experţi în patrimoniul tradiţional imaterial (domeniu
de vârf la nivelul politicii culturale a Uniunii Europene), în presă,
televiziuni şi edituri, în muzee şi fundaţii culturale.

DINAMICA ADMITERII
[se şcolarizează la 2 ani, alternativ cu programul de studii
Literatură Universală şi Comparată]

Număr locuri 2020*
Buget
30

Taxă
30

Medii buget/taxă 2018
Max

Min

[buget/taxă]

[buget/taxă]

9,75/9,53

7,68/7,13

*Cifre propuse spre aprobare UB

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Programul de studii „Comunicare şi relaţii publice”, înfiinţat în 1993, este prima structură
academică specializată în ştiinţele comunicării din România.
Absolvenţii se pot angaja în instituţii de cercetare din domeniu, în agenţii de relaţii
publice şi/sau de publicitate, în departamente de informare şi relaţii publice din sectorul
guvernamental, corporatist privat sau nonprofit. Ei vor putea lucra ca directori de imagine,
consilieri de relaţii publice, coordonatori de programe de comunicare [domeniile politic,
social, cultural], coordonatori media, consilieri în comunicare internă şi resurse umane,
consilieri pentru strategii de criză instituţională, manageri de proiect, purtători de cuvânt
ş.a. Curriculum-ul dezvoltat este format din cursuri fundamentale şi specializate în domenii
precum: comunicare, metodologia relaţiilor publice şi publicitate, tehnici de redactare, tehnici
de construcţie a discursului, managementul resurselor umane, sociologie, marketing şi studiul
calitativ al pieţei, psihologie şi antropologie culturală.

DINAMICA ADMITERII
Număr locuri 2020* [IF]

Număr locuri 2020* [IFR]

Medii buget/taxă 2019 [IF]
Max

Min

Medii taxă 2019 [IFR]

Buget

Taxă

Taxă

[buget/taxă]

[buget/taxă]

Max

Min

80

50

75

9,75/8,75

7,65/5,37

10,00

5,60

*Cifre propuse spre aprobare UB

STUDII EUROPENE
Programul de „Studii europene” a fost înfiinţat în cadrul
Facultăţii de Litere, în anul 1998, şi pregăteşte profesionişti
în domeniul managementului cultural, planul de învăţământ
fiind proiectat în viziunea unei pregătiri multidisciplinare:
istorie, geografie, politică şi relaţii internaţionale, drept şi
economie, cultură, literatură şi arte, comunicare, studii europene,
limbi străine şi informatică.
Absolvenţii vor fi capabili să gestioneze în mod optim
domeniul cultural, în raport cu realităţile europene de azi,
conform exigenţelor din procesul integrării europene. Ei vor
putea lucra ca funcţionari superiori în instituţiile de cultură şi în
diplomaţie, euroconsilieri în departamentele guvernamentale
de integrare, manageri ai instituţiilor culturale din ţară şi din
străinătate, organizatori de evenimente culturale [expoziţii,
simpozioane, congrese], manageri editoriali, producători de
programe în audiovizual etc.

DINAMICA ADMITERII
Număr locuri 2020*
Buget

Taxă

75

45

Medii buget/taxă 2019
Max

Min

[buget/taxă]

[buget/taxă]

10,00/8,99

6,07/5,95

*Cifre propuse spre aprobare UB

ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII
Programul de studii „Ştiinţe ale informării şi documentării” a fost creat pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire
a specialiştilor în domeniul organizării documentelor şi al diseminării informaţiilor.
Absolvenţii vor putea lucra ca specialişti în ştiinţa informării, ca experţi în transferul de informaţii, ca organizatori şi
manageri de structuri şi sisteme infodocumentare: profesori documentarişti, bibliotecari, documentarişti, bibliografi
etc. Dezvoltarea României şi integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informaţiei cu personal
pregătit în acord cu noile cerinţe ale domeniului. În plus, odată cu anul şcolar 2006–2007, a început procesul de creare
în licee şi şcoli generale a centrelor de informare şi documentare [CDI], în care îşi vor putea desfăşura activitatea
profesorii documentarişti.

DINAMICA ADMITERII
Număr locuri 2020*

Medii buget/taxă 2019
Max

Min

Buget

Taxă

[buget/taxă]

[buget/taxă]

50

10

9,63/7,94

5,82/7,45

*Cifre propuse spre aprobare UB

ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
Programul de studii „Asistenţă managerială şi administrativă”
pregăteşte asistenţi manageri, secretari cu studii superioare,
secretari/e şi şefi/e de birou, consilieri în probleme de informare
şi documentare, arhivişti ai instituţiilor, inspectori de specialitate în
cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul birourilor
de relaţii cu publicul pentru instituţiile de stat şi pentru firmele
private.
Absolvenţii acestui program îşi pot continua studiile universitare
prin masterate de specialitate organizate tot în cadrul Facultăţii
de Litere.

DINAMICA ADMITERII
Număr locuri 2020*
Buget

Taxă

70

5

Medii buget/taxă 2019
Max

Min

[buget/taxă]

[buget/taxă]

9,46/8,26

6,35/5,76

*Cifre propuse spre aprobare UB
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