FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Curs de masterat interdisciplinar 2011-2013:

STRATEGII COMUNICAŢIONALE
INTERCULTURALE – LITERARE ŞI LINGVISTICE
http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2011_13_Prezentare.htm ;
Vezi şi: http://www.limbi-straine.ro/2011/05/masterate/master-interdisciplinar-strategii-

comunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html

MODULUL FILOLOGIE CLASICĂ
•

•
•
•

Modulul de FILOLOGIE CLASICĂ, ce a funcţionat, în anii precedenţi, mai întâi ca masterat
independent, apoi, în cadrul masteratului de ROMANISTICA, se desfăşoară acum în cadrul
masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI LINGVISTICE.
Modulul oferă un program care are în vedere continuarea/completarea studiilor în domeniul
filologiei clasice, atât în sensul aprofundării cunoştinţelor dobândite în programul de licenţă, cât şi
în sensul diversificării, prin abordarea unor domenii şi a unor teme inexistente în cadrul acestui
program. Rămânând ancorat în filologia clascică tradiţională, progranul este deschis şi spre unele
aspecte, pe de o parte, de indo-europenistică, pe de alta, de latină medievală şi neo-latină, spre
vastul domeniu al cuturii şi literaturii europene, cu rădăcini în cultura şi literatura Ancichităţii, prin
abordări moderne, şi spre domeniul culturii române, prin cercetări inedite şi interesante, atât în
legîtură cu forclorul românesc, cât şi în legătură cu vechi documente româneşti de expresie latină.
Un loc special îl ocupă cercetările cu profil mitologic şi religios, dar şi cele din domeniul mentalităţilor,
cu deschideri spre filosofie şi etică
Vor preda în cadrul acestui program şi invitaţi străini (Franţa, Germania, Italia, Portugalia), cercetători
în domeniul filologiei clasice, dar şi al latinei medievale.
Studenţii vor putea beneficia de burse de studiu în Franţa, Portugalia, Germania.
Absolvenţii îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat; ei vor putea fi angajaţi ca
profesori în învăţământul liceal şi în învăţământul superior, ca cercetători în institute de
specialitate şi în alte domenii de cercetare; vor putea practica orice meserie specifică licenţei în
filologie.

Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de lungă
durată, cunoscători ai uneia dintre limbile clasice: latina sau elina. Se pot înscrie şi absolvenţii de
la facultăţile cu profil filologic şi de la facultăţile din domenii conexe (istorie, filosofie, teologie).
Examenul de ADMITERE va consta din două probe:
1. O probă de dosar – examinarea de către comisie a dosarelor prezentate de candidaţi la
înscriere (pe baza rezultatelor obţinute în anii de studiu BA şi la licenţă)
2. Proba orală: prezentarea în limba străină a unui proiect de cercetare care continuă tema
abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare.

Data probelor:
Sesiunea Septembrie 2011: 12

septembrie – proba de dosar efectuată doar de comisie; 14
septembrie - oral; înscrieri 1-10 septembrie 2011 ([diploma de bacalaureat original,diploma/adeverinţă studii superioare (original), certif. Naştere (copie legalizată), 3 fotografii]

Informaţii suplimentare: ana_cristina_halichias@yahoo.com; floribecus@yahoo.com;
floricabechet@gmail.com

