
LIMBĂ ŞI  LITERATURĂ                                                                                180 credite ZI/ID
   Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere: 
   franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă                                     buget 60, taxă 60, ID 40
   Limba şi literatura română - Limba și literatura latină                                    buget 10, taxă 5
   Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă 
   la alegere: engleză, franceză  (Dr. Tr. Severin)                                           buget 25, taxă 15
   Limba şi literatura  modernă A (engleză) - Limba şi literatura 
   modernă B (franceză/germană/italiană/spaniolă) / Limba și
   literatura latină                                                                                             buget 52, taxă 38
   Limba şi literatura  modernă A (franceză) - Limba şi literatura 
   modernă B (engleză/germană/italiană/spaniolă) / Limba și
   literatura latină                                                                                             buget 16, taxă 14    
  
   

TEATRU   ȘI ARTELE SPECTACOLULUI                                                               180 credite ZI
   Artele spectacolului  (actorie)                                                                                buget 9, taxă 6
   

LIMBI MODERNE APLICATE                                                                                180 credite ZI 
   Traducere şi interpretare (lb. engleză, lb. franceză)                                              buget 19, taxă 11

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII                                                                                            180 credite ZI
   Comunicare şi relaţii publice                                                                             buget 40, taxă 35
   Jurnalism                                                                                                     buget 22, taxă 18

MUZICĂ                                                                                                                         180 credite ZI 
   Muzică                                                                                                                      buget 6, taxă 9
   Interpretare muzicală (canto)                                                                                  buget 5, taxă 3
   Interpretare muzicală (instrumente)                                                                    buget 4, taxă 4
     

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI                                                                                      180 credite ZI
   Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                                                    buget 20, taxă 40
   Pedagogia învățământului primar 
      și preșcolar - Dr. Tr. Severin                                                                           buget 20, taxă 40

Perioada de înscriere pentru domeniile: Limbă și literatură, 
Limbi moderne aplicate, Științe ale comunicării: 13 - 17 iulie
Perioada de înscriere pentru domeniile Muzică, Teatru, 
Cinematografie și media, Științe ale educației: 13 - 16 iulie
Desfăşurarea probelor eliminatorii:  17 iulie 
Desfăşurarea probelor de concurs: 17 iulie
Afișarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor pentru toate domeniile: 20 - 23 iulie
Afișarea rezultatelor finale pentru toate domeniile: 24 iulie 

Perioada de înscriere pentru domeniile: Limbă și literatură, 
Limbi moderne aplicate, Științe ale comunicării: 07 - 11 septembrie
Perioada de înscriere pentru domeniile Muzică, Teatru, Cinematografie și media,
Științe ale Educației: 07 - 10 septembrie
Desfăşurarea probelor eliminatorii - 11 septembrie
Desfăşurarea probelor de concurs: 11 septembrie
Afișarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie
Confirmarea locurilor pentru toate domeniile: 15 - 18 septembrie
Afișarea rezultatelor finale pentru toate domeniile: 18 septembrie 

Practica de studii se efectuează în şcoli generale, licee şi instituţii de cultură. Studenţii Facultăţii de Litere pot obţine burse de studiu în peste 30 de 
universităţi partenere prin programul LLP/Erasmus+.  Anual, aproximativ 70 de studenţi beneficiază de burse obţinute prin acest program.

Programele de studiu oferite de  au ca obiectiv formarea de specialişti în următoarele domenii fundamentale: Ştiinţe Facultatea de Litere
umaniste, Ştiinţe sociale şi Arte. Programele de studiu sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de 
învăţământ similare. De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de 

Litere contribuind direct la inserţia în societatea integrată, care este Uniunea Europeană. Facultatea de Litere oferă un parcurs de studii complet, în varianta 
Licenţă - Master - Şcoală doctorală.

În Facultatea de Litere îşi desfăşoară activitatea 12 cercuri ştiinţifice, iar studenţii au posibilitatea să participe la numeroase concursuri de specialitate 
naţionale. Perspectivele profesionale vizează: încadrarea în învăţământ cu condiţia absolvirii cursurilor DPPD, posibilitatea obţinerii atestatului de traducător 
autorizat şi dobândirea statutului de specialist în comunicare şi relaţii publice.

Pentru domeniul Muzică:
Etapa I: Proba interpretativă - eliminatorie (admis/respins) 
Specializarea Muzică - Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală) 
Specializarea Interpretare muzicală - canto - Probă vocală; Recital 
Specializarea Interpretare muzicală - instrumente
Pian: 1. Recital; 2. Citire la prima vedere
Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, 
trompetă, trombon, tubă, percuție, nai: 1. Recital; 2. Tehnică instrumentală; 
3. Citire la prima vedere
Etapa a II-a: Probe teoretice - notare de la 1 la 10
1. Auz muzical
2. Solfegiu la prima vedere 

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei:
- Etapa I - Eseu motivațional depus la dosarul de admitere - admis/respins
- Etapa a II-a Media examenului de Bacalaureat 100%

Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate,
Ştiinţe ale comunicării:
- Media examenului de Bacalaureat 100%

Pentru domeniul Teatru și artele spectacolului:
Etapa I - eliminatorie
Proba unică (probă practică). proba cuprinde obligatoriu următoarele componente: 
- Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei);
- Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare;
- Povestire la alegerea candidatului;
- Interviu pe teme de cultură artistică generală și teatrală.
Etapa a II-a cu notare de la 1 la 10 reprezintă nota de admitere la concurs.
- Lectură la prima vedere (la propunerea comisiei);
- Interpretarea unui monolog comic sau dramatic (din piese de teatru la alegerea candidatului). 

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală scenaristică, 
   publicitate media, filmologie)                                                                          buget 11, taxă 1

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Pentru domeniul Cinematografie și media:
Portofoliul de concurs:
- Curriculum Vitae -  model Europass;
- Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină); 
- Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul. 
ETAPA I (scris) eliminatirie (admis/respins)
Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar și  Analiza unui film în primă vizionare. 
ETAPA a II-a (practic/oral)
Proba 1: Interviu pe baza portofoliului de concurs și analiza 
unei fotografii la prima vedere.
Proba 2: Colocviu de cultură cinematografică 
pe baza filmografiei și a bibliografiei 
(orientative) anunțate. 
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