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Admitere în lunile iulie și septembrie 2020 

Înscriere online 

PROGRAME DE STUDII 
LIMBI ȘI LITERATURI: 

 Limba și literatura română — Limbi și literaturi 

moderne (engleză, franceză, germană, italiană, 
spaniolă)/ Limba și literatura latină; 

 Limba și literatura engleză — Limbi și literaturi 

moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă)/ 
Limba și literatura latină/ Limba și literatura 
română; 

 Limba și literatura germană — Limbi și literaturi 

moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă)/ 
Limba și literatura latină/ Limba și literatura 
română; 

 Limba și literatura franceză — Limbi și literaturi 

moderne (engleză, germană, italiană, spaniolă)/ 
Limba și literatura latină/ Limba și literatura 
română; 

 Limba și literatura rusă — Limbi și literaturi 

moderne (engleză, franceză, germană, italiană, 
spaniolă)/ Limba și literatura latină/ Limba și 
literatura română; 

 Limba și literatura sârbă — Limbi și literaturi  

moderne (engleză, franceză, germană, italiană, 
spaniolă)/ Limba și literatura latină/ Limba și 
literatura română; 

 

LIMBI MODERNE APLICATE: 

 Combinații de limba română și două din 

următoarele două limbi străine: engleză, 

franceză, germană, spaniolă, rusă, sârbă  
 

ISTORIE 
 

TEOLOGIE 

 
STUDII CULTURALE 

 

Contact:/ Informații suplimentare: 

Facilități 
 

 Acces gratuit la sursele de informare ale Bi-
bliotecii Centrale Universitare „Eugen Todor-
an”; 

 Posibilitatea de a participa la programe de 
mobilități internaționale Erasmus+ (peste 100 
de universități partenere); 

 Burse de excelență, de performanță, de 
studiu, sociale; 

 Participarea la evenimente științifice 
naționale și internaționale (spre exemplu, col-
ocvii naționale studențești); 

 Posibilitatea de a publica creații literare și 
lucrări științifice proprii în volume și reviste de 
specialitate (de exemplu, revista Literacum); 

 Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa 
la proiecte de cercetare ale cadrelor didac-
tice din facultate; 

 Posibilitatea de a studia, gratuit (în regim de 
cursuri facultative), și alte limbi: portugheză, 
arabă, chineză, esperanto, cehă;  

 Contact cu lectori nativi la: germană, italiană, 
spaniolă, franceză, portugheză, croată, 
chineză, arabă; 

 Consiliere oferită de studenți și profesori tu-
tori, workshopuri de study skills; 

 Cazare în căminele universității, în limita lo-
curilor disponibile; 

 Contact cu mediul educațional (învățământ 
secundar) din Timișoara pentru cei care op-
tează pentru cursurile DPPD; 

 Practică/programe de voluntariat la peste 50 
de instituții partenere. 

 

De ce Timișoara? 

 S-a aflat în topul celor mai atractive 
orașe în rândul tinerilor și al investi-
torilor în 2018; 

 Va fi Capitală Culturală Europeană 

în 2021; 

De ce Litere Timișoara? 

 Pentru calitatea instruirii, demonstrată 
de prezența în clasamente inter-
naționale (de exemplu, locul 250+ în 
QS Ranking, în 2018); 

 Pentru oportunitățile extracurriculare; 

 Pentru dinamismul tuturor pro-
gramelor facultății.  



CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE  

 
DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE:  

 100% media generală de la examenul de 
bacalaureat 

 
DOMENIUL LIMBI ŞI LITERATURI: 
 

 100% media generală de la examenul de 
bacalaureat. 
 
 
DOMENIUL STUDII CULTURALE: 
 
 100% media generală de la examenul de 

bacalaureat. 
 
 
DOMENIUL ISTORIE: 
 
 100% media generală de la examenul de 

bacalaureat. 
 

DOMENIUL TEOLOGIE: 
 
 100% media generală de la examenul de 

bacalaureat. 

 

 

 

 

CINE SUNT ANGAJATORII  

ABSOLVENȚILOR NOȘTRI? 

 

 Ministerul Educației Naționale, Inspectorate-
le școlare, instituțiile afiliate Academiei 
Române, instituții de învățământ; 

 Firme de traduceri (peste 10 firme autoriza-
te în Timișoara); 

 Biblioteci, muzee, edituri, librării; 

 Companii multinaționale (peste 20 în județul 
Timiș); 

 Consulate, centre și institute culturale (în 
Timișoara: Centrul Cultural German, Institu-
tul Cultural Francez, Consulatul Onorific al 
Italiei, Consulatul Germaniei, Consulatul 
General al Republicii Serbia, Consulatul 
Onorific al Olandei, Consulatul Republicii 
Cehe, Consulatul Austriei); 

 Teatre (trei teatre de stat în Timișoara: 
Teatrul Național, Teatrul German, Teatrul 
Maghiar); 

 Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și 
reviste de cultură. 
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Admitere în lunile iulie și septembrie 2020 

Înscriere online 

 
 
 
 

PROGRAME DE STUDII 
CICLUL MASTERAT 

 
FILOLOGIE: 

 Literatură şi cultură - contexte româneşti, 
contexte europene 
 Tendinţe actuale în studiul limbii române 
 Teoria şi practica traducerii (engleză și 
franceză) 
 Studii americane 
 Studii romanice culturale şi lingvistice 
(latină, franceză, italiană, spaniolă) 
 Germana în context european - studii 
interdisciplinare şi multiculturale 
 Cultură și civilizație balcanică. Comunicare 
interculturală în Banat 
 

ISTORIE 
 

 Istorie conceptuală românească în context 
european 

 
TEOLOGIE 

 
 Religie, cultură, societate 

 
 

 

Contact:/ Informații suplimentare: 

Facilități 
 

 Acces gratuit la sursele de informare ale Bi-
bliotecii Centrale Universitare „Eugen Todor-
an”; 

 Posibilitatea de a participa la programe de 
mobilități internaționale Erasmus+ (peste 100 
de universități partenere); 

 Burse de excelență, de performanță, de 
studiu, sociale; 

 Participarea la evenimente științifice 
naționale și internaționale (spre exemplu, col-
ocvii naționale studențești); 

 Posibilitatea de a publica creații literare și 
lucrări științifice proprii în volume și reviste de 
specialitate; 

 Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa 
la proiecte de cercetare ale cadrelor didac-
tice din facultate; 

 Posibilitatea de a studia, gratuit (în regim de 
cursuri facultative), și alte limbi: portugheză, 
arabă, chineză, esperanto, cehă;  

 Contact cu lectori nativi la: germană, italiană, 
spaniolă, franceză, portugheză, croată, 
chineză, arabă; 

 Posibilitatea de a participa la workshop-uri 
organizate de principalii angajatori din 
Timișoara și din țară; 

 Cazare în căminele universității, în limita lo-
curilor disponibile; 

 Contact cu mediul educațional (învățământ 
secundar) din Timișoara pentru cei care op-
tează pentru cursurile DPPD; 

 Practică/programe de voluntariat la peste 50 
de instituții partenere. 

 

De ce Timișoara? 

 S-a aflat în topul celor mai atractive 
orașe în rândul tinerilor și al investi-
torilor în 2018; 

 Va fi Capitală Culturală Europeană 

în 2021; 

De ce Litere Timișoara? 

 Pentru calitatea instruirii, demonstrată 
de prezența în clasamente inter-
naționale (de exemplu, locul 250+ în 
QS Ranking, în 2018); 

 Pentru oportunitățile extracurriculare; 

 Pentru dinamismul tuturor pro-
gramelor facultății.  



MODALITATEA DE ADMITERE  

 
 Teoria şi practica traducerii (engleză și 
franceză): 100% media obținută de candidat la 
examenul de licență (condiție de înscriere—
deținerea unui atestat de competență lingvistică 
nivel minimum B2) 

  

 Studii americane: 80% interviu online în 
limba engleză; 20% media obținută de candidat  
la examenul de licență; 
 
 

 Celelalte programe de studii universitare 
de masterat: evaluarea dosarului (verificarea 
includerii tuturor documentelor necesare şi în 
acordarea unei note care corespunde mediei 
obţinute de candidat la examenul de licenţă). 
 

 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE  

 
 

 Literatură şi cultură. Contexte, româneşti, 
contexte europene: evaluarea dosarului 100%; 

 Tendinţe actuale în studiul limbii române: 
evaluarea dosarului 100%; 

 Teoria şi practica traducerii (engleză și fran-
ceză): evaluarea dosarului 100% 

 Studii americane: dosar 20% + interviu on-
line 80%; 

 Studii romanice culturale şi lingvistice 
(latină, franceză, italiană, spaniolă): evaluarea 
dosarului 100%; 

 Germana în context european. Studii inter-
disciplinare şi multiculturale: evaluarea dosaru-
lui 100%; 

 Cultură și civilizație balcanică. Comunicare 
interculturală în Banat: evaluarea dosarului 
100%;  

 Religie, cultură, societate: evaluarea dosa-
rului 100%;  

 Istorie conceptuală românească în context 
european: evaluarea dosarului 100%. 

 

 

 

CINE SUNT ANGAJATORII  

ABSOLVENȚILOR NOȘTRI? 

 

 Ministerul Educației Naționale, Inspectorate-
le școlare, instituțiile afiliate Academiei 
Române, instituții de învățământ; 

 Firme de traduceri (peste 10 firme autoriza-
te în Timișoara); 

 Biblioteci, muzee, edituri, librării; 

 Companii multinaționale (peste 20 în județul 
Timiș); 

 Consulate, centre și institute culturale (în 
Timișoara: Centrul Cultural German, Institu-
tul Cultural Francez, Consulatul Onorific al 
Italiei, Consulatul Germaniei, Consulatul 
General al Republicii Serbia, Consulatul 
Onorific al Olandei, Consulatul Republicii 
Cehe, Consulatul Austriei); 

 Teatre (trei teatre de stat în Timișoara: 
Teatrul Național, Teatrul German, Teatrul 
Maghiar); 

 Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și 
reviste de cultură. 
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