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LIMBI CLASICE  LIMBA ITALIANĂ  LIMBA RUSĂ

xplorați împreună cu noi fascinantele E bogății culturale ale Antichității greco-
romane, reconstituiț i  ambianța trecutului 
și redescoperiți sursele civilizației moderne! 
Fără plasarea studiilor clasice în centru, pregă-
tirea umanistă este incompletă, indiferent 
de specializarea de la licență. 

 MASTERATUL DE LIMBI CLASICE 
vă oferă: cursuri interesante și captivante de 
civilizație și literatură greco-latină, urmărind 
și proiectarea valorilor antice în spiritualitatea 
veacurilor următoare;  ateliere și workshop-uri 
de traducere din limbile clasice; elemente 
de ecdotică, paleogra�e și epigra�e. 

 MASTERATUL DE ITALIANĂ îți propune 
un itinerariu din Antichitate până în contempora-
neitate prin limba, literatura și cultura italiană. 
Vei descoperi sau redescoperi frumusețile Italiei, 
îți vei delecta auzul cu armonia muzicii italiene, 
îți vei îmbunătăți abilitățile lingvistice prin apro-
fundarea stilurilor funcționale ale limbii și vei face 
exerciții de traducere și interpretariat profesional.

 MASTERATUL DE SLAVISTICĂ propune 
cursuri într-o perspectivă interdisciplinară, 
oferind posibilitatea de a învăța și aprofunda 
două limbi străine – rusa și polona –, de formare 
a competențelor de traducător, o panoramă a lite-
raturii ruse din diaspora, incursiuni în literatură 
și �lm, limbă și cultură, pe fondul prezentării 
unor momente și personalități din istoria 
relațiilor culturale româno-slave, antrenând 
elemente de imagologie.

Ÿ Vei putea călători în străinătate cu bursă 
pentru studiu sau stagii practice în cadrul 
programului Erasmus

Ÿ Vei avea profesori deosebiți și pasionați 
de ceea ce fac

Ÿ Vom stabili împreună un orar care să îți permită 
să ai un job dacă îți dorești acest lucru 

Ÿ Vei putea lucra la companiile multinaționale 
care solicită limbi străine mai puțin cunoscute

Ÿ Vei putea preda la liceu specializarea de la licență

Ÿ Vei � pregătit să te înscrii la școala doctorală

Ÿ Vei pătrunde într-un univers cultural 
fascinant și complex

Ÿ Vei a�a multe lucruri interesante despre 
artă și civilizație

Ÿ Iți vom stimula curiozitatea și capacitatea 
de analiză și cercetare

Ÿ Iți vei îmbunătăți cunoștințele lingvistice

Te invităm să alegi 
masterul nostru 
pentru că:
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