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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ STRĂINĂ
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ)
Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste şi Arte
Contact:
Domeniul de licenţă: Limbă şi Literatură
admitere-lit@unitbv.ro
Facultatea: Litere
Durata studiilor/numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Rodica ILIE, rodicailie@unitbv.ro
Competenţe dezvoltate:
 Dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competenţelor practice de comunicare
eficientă în limba română şi în limba străină;
 Cunoaşterea principalelor curente şi teorii literare, a operelor semnificative din literatura
română şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale; analiza și interpretarea operelor
literare la nivel formal, la nivelul conținutului și prin raportare la contextul cultural;
 Cunoașterea principalelor modele și concepte ale lingvisticii teoretice;
 Dezvoltarea capacităţii de adecvare la situaţii specifice de comunicare, la moduri şi stiluri
de comunicare variate.
Scurtă descriere a programului de studii
În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale
(precum teoria literaturii, literatura comparată, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica
generală), discipline de specialitate şi complementare (limba română contemporană, istoria
literaturii române, folclor şi antropologie culturala, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale
pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate în domeniu).
În cadrul cursurilor sunt adresate probleme variate precum istoria literaturii, relația dintre
literatură și cultură, caracteristicile definitorii ale unui gen literar, metode de interpretare,
valoarea estetică a unor opere individuale, precum și aspecte
ale dezvoltării competențelor lingvistice și abordări care
privesc modele de învățare a limbii.
Perspective după finalizarea studiilor:
Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate, absolvenţii
noştri se pot orienta atât spre domeniul didactic, cât şi în
domeniile culturii: presa scrisă, televiziune, management
cultural. Urmărind creşterea eficienţei şi a competitivităţii
procesului didactic, precum şi o permanenta adaptare a
ofertei educaţionale la
dinamica economică şi a pieţii culturale şi a muncii, am
încheiat o serie de acorduri şi parteneriate cu diferite medii
profesionale: muzee, biblioteci, edituri, societăţi de
producţie media, ONG-uri şi fundaţii culturale.

