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Aşadar, te invităm să studiezi cu noi dacă îţi dorești:Aşadar, te invităm să studiezi cu noi dacă îţi dorești:Aşadar, te invităm să studiezi cu noi dacă îţi dorești:

●● să îţi dezvolţi capacitatea de a înţelege fenomene culturale şi lingvistice,  să îţi dezvolţi capacitatea de a înţelege fenomene culturale şi lingvistice, ● să îţi dezvolţi capacitatea de a înţelege fenomene culturale şi lingvistice, 

●● să îţi îmbunătăţeşti nivelul lingvistic, să îţi îmbunătăţeşti nivelul lingvistic,● să îţi îmbunătăţeşti nivelul lingvistic,

●● să îţi perfecţionezi cunoştinţele de limbă şi literatură,  să îţi perfecţionezi cunoştinţele de limbă şi literatură, ● să îţi perfecţionezi cunoştinţele de limbă şi literatură, 

●● să explorezi noi dimensiuni ale culturii studiate anterior, să explorezi noi dimensiuni ale culturii studiate anterior,● să explorezi noi dimensiuni ale culturii studiate anterior,
●● să aprofundezi anumite aspecte în funcţie de propriul interes, să aprofundezi anumite aspecte în funcţie de propriul interes,● să aprofundezi anumite aspecte în funcţie de propriul interes,

●● să îţi îmbunătăţeşti abilităţile de cercetare. să îţi îmbunătăţeşti abilităţile de cercetare.● să îţi îmbunătăţeşti abilităţile de cercetare.

O varietate de cursuri care acoperă principalele O varietate de cursuri care acoperă principalele 
direc ii de studiere a unei culturi/limbi străinedirec ii de studiere a unei culturi/limbi străineţţ
O varietate de cursuri care acoperă principalele 
direc ii de studiere a unei culturi/limbi străineţ

   Cultură şi civilizaţie   Cultură şi civilizaţie   Cultură şi civilizaţie

   Poetici şi teorii literare. Intertextualitate   Poetici şi teorii literare. Intertextualitate   Poetici şi teorii literare. Intertextualitate

   Evoluţia genurilor literare   Evoluţia genurilor literare   Evoluţia genurilor literare

   Evoluţia retoricii şi naratologie   Evoluţia retoricii şi naratologie   Evoluţia retoricii şi naratologie

   Teorii gramaticale şi lingvistice   Teorii gramaticale şi lingvistice   Teorii gramaticale şi lingvistice

   Limbaje specializate   Limbaje specializate   Limbaje specializate

Un număr semnicativ de ore cu caracter aplicativ Un număr semnicativ de ore cu caracter aplicativ 
care îţi vor folosi în carieră:care îţi vor folosi în carieră:
Un număr semnicativ de ore cu caracter aplicativ 
care îţi vor folosi în carieră:

    Ateliere şi workshop-uri de traducere     Ateliere şi workshop-uri de traducere     Ateliere şi workshop-uri de traducere 

    Aplicaţii practice pe texte     Aplicaţii practice pe texte     Aplicaţii practice pe texte 

    Paleograe & ecdotică     Paleograe & ecdotică     Paleograe & ecdotică 
    Cercetare documentară / Analiză de corpus    Cercetare documentară / Analiză de corpus    Cercetare documentară / Analiză de corpus
    Comunicare interculturală    Comunicare interculturală    Comunicare interculturală

Posibilitatea de a benecia de burse „Erasmus” de studiu şi practică Posibilitatea de a benecia de burse „Erasmus” de studiu şi practică 
în Italia, Spania, Polonia, Federaţia Rusă, Grecia şi nu numai;în Italia, Spania, Polonia, Federaţia Rusă, Grecia şi nu numai;
Posibilitatea de a benecia de burse „Erasmus” de studiu şi practică 
în Italia, Spania, Polonia, Federaţia Rusă, Grecia şi nu numai;

Orar exibil, stabilit de comun acord, Orar exibil, stabilit de comun acord, 
pentru a-ţi permite frecventarea cursurilor.pentru a-ţi permite frecventarea cursurilor.
Orar exibil, stabilit de comun acord, 
pentru a-ţi permite frecventarea cursurilor.

Dacă ai întrebări, te invităm să ne contactezi:Dacă ai întrebări, te invităm să ne contactezi:

http://media.lit.uaic.ro/http://media.lit.uaic.ro/
www.lologieclasica.rowww.lologieclasica.ro

https://www.facebook.com/Limbi.Clasice.Al.I.Cuza/https://www.facebook.com/Limbi.Clasice.Al.I.Cuza/
https://www.facebook.com/ItalianoUAICmasterhttps://www.facebook.com/ItalianoUAICmaster
https://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasihttps://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasi

https://www.facebook.com/slavistica/https://www.facebook.com/slavistica/

Dacă ai întrebări, te invităm să ne contactezi:

http://media.lit.uaic.ro/
www.lologieclasica.ro

https://www.facebook.com/Limbi.Clasice.Al.I.Cuza/
https://www.facebook.com/ItalianoUAICmaster
https://sites.google.com/view/italiana-uaic-iasi

https://www.facebook.com/slavistica/

Am conceput acest masterat pentru a oferi absolvenţilor de studii de licenţă posibilitatea de a lucra cu succes în orice domeniu care necesită Am conceput acest masterat pentru a oferi absolvenţilor de studii de licenţă posibilitatea de a lucra cu succes în orice domeniu care necesită 

o foarte bună cunoaştere a unei anumite limbi şi culturi, dar şi o deosebită capacitate de analiză şi prelucrare a informaţiilor. o foarte bună cunoaştere a unei anumite limbi şi culturi, dar şi o deosebită capacitate de analiză şi prelucrare a informaţiilor. 

Am îmbinat competenţele teoretico-ştiinţice, prezentate în perspectivă diacronică şi sincronică, şi abilităţile practice, cu amplă aplicabilitate Am îmbinat competenţele teoretico-ştiinţice, prezentate în perspectivă diacronică şi sincronică, şi abilităţile practice, cu amplă aplicabilitate 

în profesii variate, de la cele tradiţionale de cercetător, profesor, traducător, la cele solicitate de mediul de afaceri: PR, business intelligence etc. în profesii variate, de la cele tradiţionale de cercetător, profesor, traducător, la cele solicitate de mediul de afaceri: PR, business intelligence etc. 

Am conceput acest masterat pentru a oferi absolvenţilor de studii de licenţă posibilitatea de a lucra cu succes în orice domeniu care necesită 

o foarte bună cunoaştere a unei anumite limbi şi culturi, dar şi o deosebită capacitate de analiză şi prelucrare a informaţiilor. 

Am îmbinat competenţele teoretico-ştiinţice, prezentate în perspectivă diacronică şi sincronică, şi abilităţile practice, cu amplă aplicabilitate 

în profesii variate, de la cele tradiţionale de cercetător, profesor, traducător, la cele solicitate de mediul de afaceri: PR, business intelligence etc. 

Ce îţi oferim?Ce îţi oferim?Ce îţi oferim?

De ce să urmezi programul nostru?De ce să urmezi programul nostru?De ce să urmezi programul nostru?

   Mentalităţi şi imagologie   Mentalităţi şi imagologie   Mentalităţi şi imagologie
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