Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ / FRANCEZĂ
Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste şi Arte
Contact:
Domeniul de licență: Limbă şi literatură
admitere-lit@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Litere
Durata studiilor / numărul de credite: 3ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învățământ la distanță
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Ana ENE, enea@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 De utilizare adecvată a conceptelor fundamentale în studiul lingvisticii generale, al teoriei
literaturii şi al literaturii universale şi comparate;
 De utilizare eficientă a instrumentelor de analiză implicate de diversele ramuri ale
domeniului filologic;
 De perfecţionare pedagogică în domeniul predării limbii şi literaturii române / engleze /
franceze la ciclul gimnazial / liceal;
 De elaborare de materiale didactice auxiliare (manuale, ghiduri practice, fişe de lucru etc.)
în domeniul limbii şi literaturii române / engleze / franceze;
 De relaţionare cu partenerii (colegi, elevi, părinţi, parteneri din mediul socio-cultural şi
economic al comunităţii).
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de licență Limba şi literatura română – Limba și literatura engleză/franceză în forma ID
este adresat tuturor absolvenților de liceu care doresc să-și dezvolte competențe identice acelora
oferite de programul de studii de licență în forma cu frecvență, dar care le oferă posibilitatea să
exercite concomitent o profesie datorită sistemului specific ID (materiale didactice în tehnologie
ID, sistem tutorial față în față și/sau pe platforma e-learning). Obiectivele programului se
concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de limba şi literatura
română, dar și pentru alte profesii, prin discipline fundamentale și de specialitate. Programul
dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenţilor inserţia
pe piaţa muncii şi în alte domenii decât în cel didactic, prin pachetele de cursuri opţionale. La
dispoziţia studenţilor se află: bibliotecă universitară cu cărţi de specialitate și laboratoare moderne
(laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).
Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limbi şi literaturi în învăţământul secundar,
asistent de cercetare, traducător în companii naționale / multinaționale, referent de specialitate,
secretar literar, editor, redactor de carte, funcţionar public și de stat.

