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Universitatea din Bucureşti
KNOWLEDGE CAN BE FUN!

Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine

inteligenţi
sârguincioşi
pasionaţi
inimoşi
consecvenţi
OFERĂ IN SCHIMB

provocări intelectuale
disciplina unui bun
profesionist
pasiunea unui bun
umanist
contacte cu specialişti şi
instituţii internaţionale
deschiderea pentru o
viitoare carieră



Informaţii despre admitere
pot fi obţinute de la Secretariatul FLLS
Strada Edgar Quinet 5-7, Sector 1, Bucureşti
Cod poştal 70106
Telefon: 021 311 68 37, 021 314 89 65
E-mail: admitere@lls.unibuc.ro
Website: http://lls.unibuc.ro

Departamentul de Engleză

Departamentul de Engleză
 Este un departament în plină
expansiune, care a cunoscut
 în ultimii ani o dezvoltare
impresionantă, datorată cererii crescânde a
numărului de locuri şi diversificării
programelor de studii.
 Echipa profesorală a departamentului
numără în jur de cincizeci de cadre didactice
(profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi),
majoritatea fiind beneficiarii unor stagii de
pregătire în universităţi de prestigiu din lume.
 Programele de studii oferă informaţii
şi metode la zi, în concordanţă cu dezvoltările
recente din cercetarea şi predarea la nivel
internaţional:
– studiul teoretic şi aplicativ a abordărilor
critice contemporane a fenomenului literar
şi cultural
– studiul teoretic şi aplicativ a conceptelor
moderne de lingvistică
– predarea funcţională a limbii, incluzând
însuşirea limbajelor speciale şi a
deprinderilor de traducere şi interpretariat
– aprofundarea unor concepte de critică
literară şi culturală, lingvistică teoretică şi
comparată, traductologie şi terminologie
prin intermediul unor cursuri opţionale
– activităţi de cercetare extracuriculare
(cercuri ştiinţifice, cerc de traduceri – cu
participări de succes la concursurile
studenţeşti naţionale).

Ciclul de LICENŢĂ (3 ani)
PROGRAME DE STUDII
LIMBĂ SI LITERATURĂ (dublă specializare:
engleză cu o limbă străină sau limba română)
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE
STUDII AMERICANE
LIMBI MODERNE APLICATE
Pregătire specială: modulul psihopedagogic, necesar viitorilor profesori
Oportunităţi: burse de studii în străinătate prin
programul ERASMUS

Ciclul de MASTERAT (2 ani)

PERSPECTIVE DE ANGAJARE
Absolvenţii ciclurilor de licenţă şi studii
masterale se pot gândi la cariere de:
 profesori de limba şi literatura
engleză
 cercetători (lingvişti, teoreticieni
literari, critici culturali, istorici ai
ideilor)
 traducători, interpreţi de conferinţă

PROGRAME DE STUDII

 redactori în edituri şi mass-media,
editori

STUDII CULTURALE BRITANICE

 secretari literari în teatre sau alte
instituţii culturale

LINGVISTICA LIMBII ENGLEZE.
METODE ŞI APLICAŢII

STUDII AMERICANE
TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR
CONTEMPORAN

Ei pot de asemenea deveni cu uşurinţă:

FORMAREA INTERPREŢILOR DE
CONFERINŢĂ

 angajaţi în domeniul PR şi
comunicare

TRADUCERI SPECIALIZATE ŞI STUDII
TERMINOLOGICE

 angajaţi în domeniile legate de
relaţiile internaţionale

CULTURA ŞI LIMBAJUL
ORGANIZAŢIILOR EUROPENE

 angajaţi ai companiilor private sau
publice care solicită cunoaşterea
limbii engleze

STRATEGII COMUNICAŢIONALE
INTERCULTURALE –
LITERARE ŞI LINGVISTICE
Modulul de Studii Canadiene

