FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
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-strategiicomunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html
MODULUL Studii de hispanistica 2011-2013
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Modulul de Studii de hispanistică propune construirea unui ansamblu de competenţe
specifice, pornind de la cele care privesc aprofundarea cunoştinţelor de limbă, până la
cele care surprind evoluţiile actuale ale teoriilor limbajului şi diversitatea fenomenului
literar şi artistic actual în lumea hispanică. Cursurile din cadrul modulului „Studii de
hispanistică” furnizează cunoştinţe şi formează deprinderi legate de istoria mentalităţilor,
literatură şi film, cultură hispano-americană, varietatea lingvistică şi culturală hispanică,
marketing-ul editorial, etc.
Absolvenţii modulului „Studii de hispanistică” şi ai întregului program de master se vor
putea orienta către următoarele activităţi, domenii şi instituţii:
mediere culturală internaţională;
consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor publicitare în funcţie de
particularităţile culturale (agenţii de publicitate, societăţi de consultanţă în comunicare, de
recrutare a resurselor umane);
mass media, management cultural;
departamentele de comunicare, relaţii publice şi marketing din instituţii cu caracter
cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri;
firme organizatoare de evenimente culturale (festivale internaţionale de film, muzică,
dans, tîrguri de carte, congrese internaţionale ale traducătorilor, scriitorilor, întîlniri
corporative ale firmelor multinaţionale);
instituţii şi organisme europene şi internaţionale
învătământ, arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri.

Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de
lungă durată, cunoscători ai limbii spaniole.
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: ripeanus@gmail.com, m.cioba@upcmail.ro

