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CUVÂNT ÎNAINTE

Ce studiu să urmez? Ce oraș și ce universitate să 
aleg? Care sunt criteriile de eligibilitate și condițiile 
de admitere? Acestea sunt întrebările pe care și le 
pun mulți elevi, care ar dori să urmeze o facultate 
după bacalaureat. În aceeași situație se află și 
studenții care, după absolvirea primei etape univer-
sitare doresc să-ți aprofundeze cunoștințele prin-
tr-un studiu de specializare. 
Prezenta broșură „Programe de studiu în limba 
germană la universități din România“ dorește să 
ofere un prim ajutor orientativ în selectarea studii-
lor. Aceasta se adresează absolvenților de bacalau-
reat ai școlilor cu predare în limba germană din 
România (germana ca limbă maternă, germană 
intensiv, clase speciale), care sunt interesați de 
învățământul superior în limba germană în Româ-
nia. În plus, această broșură se adresează și studen-
ților din Germania care sunt interesați să urmeze 
un stagiu la o instituție de învățământ superior din 
România (vezi varianta în limba germană, pe www. 
daad.ro/StudiumaufDeutsch). 
De la ultima ediția a prezentei broșuri au trecut 
patru ani. În anul academic 2016/2017 un total de 18 
universități din zece orașe oferă peste 80 de 
programe de studiu de bachelor, master și doctorat 
în limba germană. Astfel, oferta de programe de 
studiu în limba germană a fost încă o dată extinsă. 
Spectrul specializărilor este foarte larg și se întinde 
de la germanistică, trecând prin ecologie, științele 
inginerești și economice până la studii europene și 
științele culturii.
De ce să urmezi un studiu în limba germană în 
România? Printr-un studiu în limba germană ți se 
deschid posibilități multiple. Pe lângă cunoștințe 
solide de specialitate, studenții vor acumula sau 
aprofunda și competențe lingvistice de specialitate. 
Deseori programele de studiu mențin parteneriate 
strânse cu instituțiile de învățământ superior din 
Germania și beneficiază de programe de schimburi 
academice pentru studenți și cadre didactice 
universitare. Pentru unele programe de studii 
există între timp posibilitatea finalizării studiului 
cu o diplomă dublă, un certificat comun de absol-

vire al universității românești și al partenerului 
german. În plus, o mulțime de programe benefici-
ază de cadre didactice universitare din Germania 
sau de lectori DAAD. 
Broșura oferă o privire de ansamblu a programelor 
de studiu cu predare în limba germană oferite la 
momentul actual de către universitățile din Româ-
nia. Pe lângă adresele și persoanele de contact, 
broșura conține și multe informații referitoare la 
conținutul studiilor, procedura de admitere și 
cerințe de specialitate.
Centrele universitare și instituțiile de învățământ 
superior sunt prezentate în ordine alfabetică. Respec-
tivele programe de studiu sunt organizate pe universi-
tăți. Întâi sunt prezentate programele de bachelor în 
ordine alfabetică; acestora le urmează programele 
masterale ale respectivelor universități. Pentru o mai 
ușoară identificare a fiecărui program de studiu în 
parte, puteți utiliza hyper linkurile din cuprins și lista 
detaliată de adrese, de la finalul broșurii. 
Datele și textele ne-au fost puse la dispoziție de 
către instituțiile de învățământ superior din Româ-
nia care oferă programe de studiu cu predare în 
limba germană. Centrul de Informare al DAAD nu 
își asumă răspunderea pentru integralitatea și 
corectitudinea respectivelor informații. 
Publicația de față oferă o primă orientare, nu poate 
înlocui însă o consiliere academică. Pentru infor-
mații mai detaliate și întrebări suplimentare vă 
rugăm să vă adresați persoanelor de contact ale 
fiecărei instituții prezentate. În plus, atât Centrul 
de Informare al DAAD cât și lectorii DAAD vă stau 
la dispoziție pentru consiliere. 
La final doresc să mulțumesc instituțiilor de învăță-
mânt superior din România, lectorilor și asistenți-
lor de limba germană DAAD din România, lui 
Sophie Funke, voluntar prin programul Kulturweit 
al Comisiei Germane UNESCO, precum și foștilor 
directori ai Centrului de Informare, pentru toată 
munca depusă, colaborarea și sprijinul oferite în 
vederea realizării acestui proiect. 

Dr. Nicola Gotthardt 
București, februarie 2017 
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UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAȘOV

Data înființării: 1948

Universitatea noastră este una dintre cele mai 
importante instituții de învățământ superior din 
România. În anul 2008 am sărbătorit al 60-lea 
jubileu de la înființare. Universitatea „Transilvania” 
se străduiește să își alinieze atât oferta de studiu cât 
și domeniile de specializare la cele mai noi tendințe 
din sistemul universitar european, astfel încât 
studenții să beneficieze de toate posibilitățile, 
pentru a se integra în mod competent, inovator și 
creativ nu doar pe piața românească ci și pe piața 
europeană a muncii. Obiectivul principal al universi-
tății este acela de a fi recunoscută la nivel internați-
onal ca fiind o instituție de învățământ superior și 
de cercetare calitativă și competitivă.

Universitatea este compusă din 18 facultăți (9 cu 
profil de științe exacte și 9 cu profil uman), toate 
adoptând sistemul de educație Bologna (format din 
bachelor-masterat-doctorat).

În domeniul cercetării activează 29 de centre de 
cercetare, organizate preponderent interdisciplinar. 
Din toamna anului 2009 se lucrează la construirea 
unui nou centru de cercetare cuprinzător, precum și 
la campusul studențesc aferent, ceea ce îi asigură în 
viitor universității noastre un punct de sprijin solid 
în lumea academică. 

Oferta de studiu: În prezent sunt oferite 176 de 
programe de studiu în cadrul a 18 facultăți. 108 
dintre acestea sunt programe de licență (90 

programe cu frecvență, 6 programe cu frecvență 
redusă și 12 programe la distanță), iar restul de 68 
sunt programe de masterat (64 programe cu frec-
vență și 4 programe cu frecvență redusă).

Cercetare: 150 proiecte de cercetare cu parteneri 
naționali și internaționali

Număr studenți înmatriculați: în semestrul de 
iarnă 2015/2016 sunt înmatriculați 18.774 studenți, 
dintre care peste 300 sunt studenți străini

Număr cadre didactice: 692 cadre didactice

Cooperări internaționale: 296 parteneriate 
Erasmus cu instituții de învățământ superior euro-
pene; cooperări internaționale cu alte 66 de insti-
tuții de învățământ superior și institute de cercetare 
din afara României

Localizare geografică în România: Brașovul se află 
în inima Ardealului, în Țara Bârsei, la poalele 
munților Carpați. Orașul reprezintă o atracție turis-
tică pentru turiștii români și străini, atât datorită 
tradiției istorice cât și avantajelor geografice. Orașul 
se remarcă prin interculturalitate și dispune de 
numeroase edificii de cultură și educație, cum ar fi 
de exemplu Biserica Neagră, Liceul Honterus sau 

Biserica Sfântul Nicolae. Orașul și-a păstrat până în 
zilele noastre vechiul său fler austriac.

Populație: 228.000 locuitori

Avantajele poziției geografice: Datorită poziției 
sale geografice favorabile orașul constituie un bun 
stimulent atât pentru studenți cât și pentru cadrele 
didactice, întrucât prezența unor întreprinderi 
industriale importante în zonă permite pe de-o 
parte dezvoltarea cercetării teoretice, iar pe de altă 
parte aplicarea practică a rezultatelor cercetării. 
Acest lucru are un impact pozitiv asupra absorbției 
absolvenților diferitelor facultăți pe piața muncii, ca 
de exemplu în domeniul economic, industrie, învă-
țământ sau mass-media. 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Brașov 
Str. Eroilor Nr. 29
500036 Brașov
 +40-268-410525
 +40-268-410525
 rectorat@unitbv.ro
 www.unitbv.ro

Universitatea „Transilvania” din Brașov Universitatea „Transilvania” din Brașov

mailto:rectorat@unitbv.ro
http://www.unitbv.ro
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Informatică Aplicată 
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B.Sc.)

Scurtă descriere: Programul de studiu „Informa-
tică Aplicată“, cu predare în limba germană, pregă-
tește viitorii absolvenți pentru a putea activa în 
toate domeniile științelor informatice din spațiul 
UE și/ sau în învățământ. 
Structura programului de studiu este concepută 
după modelul programelor de studiu ale instituții-
lor de învățământ superior partenere din Germania 
și Austria. Programul de studiu se adresează 
studenților interesați de însușirea cunoștințelor de 
bază de programare web, web-design, dezvoltare și 
management de proiect, internet și utilizări 
multimedia. 
Studenții au posibilitatea de a studia unul sau două 
semestre prin programe Erasmus/ Sokrates în 
cadrul instituțiilor de învățământ superior parte-
nere, având astfel șansa de a aprofunda și alte 
domenii de specialitate web. În plus, există posibi-
litatea de a dezvolta proiecte în cadrul firmelor de 
software. Competențe suplimentare pot fi obținute 
și prin participarea la cursuri intensive de două 
săptămâni. Aceste cursuri intensive sunt susținute 
de cadre didactice care provin de la instituțiile de 
învățământ superior partenere împreună cu cele 
din Departamentul de Matematică și Informatică 
din cadrul Facultății de Matematică și Informatică 
a Universității „Transilvania” din Brașov. 

Criterii de admitere: admitere direct la Facultatea 
de Matematică și Informatică; diplomă de bacala-
ureat obținută în domeniul științelor exacte

Cunoștințe lingvistice: limba germană, nivel 
minim B2

Număr studenți: 50, dintre care 26 de locuri fără 
taxă

Număr cadre didactice: 22 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriate directe și parteneriate Erasmus cu 
următoarele instituții de învățământ: Hochschule 

Rhein Main, Hochschule Heilbronn, Hochschule 
Fulda, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
TU Ilmenau, FH Technikum Wien.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții pot 
lucra în toate domeniile științelor informaticii; 
multinaționale din țară și spațiul UE; învățământ, 
ca profesor de informatică. 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Brașov
Facultatea de Matematică și Informatică
Str. Iuliu Maniu Nr. 50
500091 Brașov
  +40-268-414016
 www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invata-
mantlazi.aspx
Persoană de contact:
Conf. Dr. Livia Sângeorzan
 sangeorzan@unitbv.ro

Limbi Străine și Literatură (B.A.)  
Limba germană ca specializare secundară 
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Printre subiectele principale în 
domeniul de studiu al germanisticii se numără 
teoria literară (cunoașterea principalelor curente și 
teorii literare prin raportarea la epoci și opere 
fundamentale), lingvistica (noțiuni de lingvistică 
generală, gramatică și pragmatică), precum și 
cursuri de metodică a disciplinei. La nivel de 
licență, curricula academică este completată prin 
cursuri cu orientare practică, dedicate scrierii crea-
tive, utilizării diferitelor genuri de texte sau tradu-
cerilor, precum și prin cursuri opționale. În cadrul 
Universității „Transilvania“, germanistica poate fi 
studiată în combinație cu limba română sau cu 
anglistica. Oferta de studii include și un modul 
psiho-pedagogic.
Criterii de admitere: limba germană ca materie de 
examen de bacalaureat sau un atestat de limbă 
recunoscut („Deutsches Sprachdiplom” sau un ates-
tat echivalent) și media generală a examenului de 
bacalaureat

Cunoștințe lingvistice: nivel C2

Număr studenți: 42 studenți în domeniul 
germanistică 

Număr cadre didactice: 6 titulari (1 conferențiar, 3 
lectori, 2 asistenți) și un cadru didactic asociat 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Bursă Sokrates la Universitatea „Carl von Ossietzky” 
din Oldenburg (germanistică ca specializare secun-
dară). Seminar de didactică și metodică pe durata a 
două săptămâni în Sambachshof (Bavaria), în 
cadrul căruia sunt incluse stagii practice și works-
hop-uri; seminarul este finanțat de Fundația „Nier-
mann” și Ministerul Culturii al landului Bavaria și 
este realizat în cooperare cu universitățile „Lucian 
Blaga“ din Sibiu și „Babeș Bolyai“ din Cluj-Napoca. 
Program Erasmus cu Universitatea din Passau. 

Potențiale domenii de activitate: învățământ 
primar și gimnazial; traduceri de specialitate, acti-
vitate de traducător în firme germano-române; 
management cultural; biblioteconomie; media 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Brașov
Facultatea de Litere
Bulevardul Eroilor Nr. 25
500036 Brașov
 +40-268-474059
 f-litere@unitbv.ro
Persoană de contact: 
Conf. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu
 c.e.puchianu@unitbv.ro

Universitatea „Transilvania” din Brașov Universitatea „Transilvania” din Brașov
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Limbi Moderne Aplicate (B.A.) 
Germană-Engleză; Franceză-Germană 

Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: În cadrul programului „Limbi 
Moderne Aplicate”, germana poate fi studiată în 
combinație cu engleza sau franceza. Cursurile și 
seminarele oferite de către departament sunt dedi-
cate în principal culturii și civilizației germane, 
accentul fiind pus de limbaje de specialitate, 
respectiv pe teorii și practici ale traducerii. Curri-
cula este întregită prin cursuri complementare, 
precum informatică aplicată, management sau 
metodica disciplinei. 

Oferta de studii include și un modul 
psiho-pedagogic.

Criterii de admitere: limba germană ca materie de 
examen de bacalaureat sau un atestat de limbă 
recunoscut („Deutsches Sprachdiplom” sau un ates-
tat echivalent) și media generală a examenului de 
bacalaureat

Cunoștințe lingvistice: nivel C2

Număr studenți: 65 de studenți 

Număr cadre didactice: 4 titulari (1 conferențiar, 3 
lectori) și, în anumite circumstanțe, cadre didactice 
asociate 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Bursă Sokrates la Universitatea „Carl von Ossiet-
zky” din Oldenburg (germanistică ca specializare 
secundară). Program Erasmus cu Universitatea din 
Passau 

Potențiale domenii de activitate: învățământ 
primar și gimnazial; traduceri de specialitate, acti-
vitate de traducător în firme germano-române; 
management cultural; biblioteconomie; media 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Brașov
Facultatea de Litere
Bulevardul Eroilor Nr. 25
500036 Brașov
  +40-268-474059
 f-litere@unitbv.ro
Persoană de contact:
Conf. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu
 c.e.puchianu@unitbv.ro

Studii Interculturale de Limba și Literatura Germană 
(M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre 

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Principalele domenii de studiu în 
cadrul acestui masterat sunt studiile literare și 
culturale cu referință la spațiul intercultural al 
Europei de Sud-Est (exemplul privilegiat fiind cel al 
Transilvaniei). Subiectul central al studiului este 
literatura de expresie germană din spațiul româ-
nesc și conexiunile acesteia cu spațiile culturale și 
literare din Germania și România. Un alt punct 
central se axează pe interferențele lingvistice, pe 
traducere ca parte a comunicării interculturale, dar 
și pe aspectele interculturale ale domeniului media 
de expresie germană din România. 

Oferta de studii include și un modul psiho-pedago-
gic (pentru care se percep taxe de studiu).

Criterii de admitere: Diplomă de Bachelor (B.A.) și 
dovada cunoștințelor necesare de limbă germană 
(interviu)

Cunoștințe lingvistice: nivelurile B2-C2

Număr studenți: 20 studenți

Număr cadre didactice: 5

Programe de schimb academic și cooperare: 
program Erasmus cu Universitatea din Passau 

Potențiale domenii de activitate: învățământ 
liceal; traduceri de specialitate, activitate de tradu-
cător în firme germano-române; management 
cultural; biblioteconomie; media 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Brașov
Facultatea de Litere
Bulevardul Eroilor Nr. 25
500036 Brașov
 +40-268-474059
 f-litere@unitbv.ro
Persoană de contact: 
Conf. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu
 c.e.puchianu@unitbv.ro
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Aplicaţii pentru Telefonul Mobil & Tehnologii Internet în 
E-Business (MITB)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Science (M.Sc.)

Scurtă descriere a programului de studiu: Progra-
mul de masterat „Aplicaţii Pentru Telefonul Mobil 
& Tehnologii Internet în E-Business“ (cu predare în 
limba germană) pregătește viitorii absolvenți 
pentru o carieră în toate domeniile în care este 
utilizată informatica în spațiul UE, în special în 
domeniul utilizării tehnologiilor de internet în 
eBusiness, punându-se accent pe dispozitivele 
mobile (tablete, smartphone-uri). Structura progra-
mului de studiu este realizată conform structurii 
programului de masterat „Informatică”, oferit de 
Facultatea de Informatică și Automatizare a Univer-
sității Tehnice din Ilmenau. Masteratul cu predare 
în limba germană, derulat în colaborare cu Univer-
sitatea Tehnică din Ilmenau și sprijint de DAAD, 
oferă studenților posibilitatea unei duble diplome. 
Cu condiția îndeplinirii anumitor criterii, studenții 
pot obține gradul de master din partea ambelor 
instituții de învățământ superior (TU Ilmenau și 
Universitatea „Transilvania“ din Brașov) sau doar 
din partea universității de origine. 
Studenții au posibilitatea de a studia două semestre 
în cadrul Universității Tehnice din Ilmenau, ei 
având astfel șansa de a aprofunda și alte domenii 
de specialitate web. Stagiul în străinătate poate fi 
finanțat prin burse oferite prin programele Eras-
mus/ Sokrates sau prin parteneriatul cu DAAD. 
Orientarea internațională a programului de studiu 
este asigurată totodată și de cursuri intensive de 
două săptămâni. Aceste cursuri sunt susținute de 
cadre didactice din cadrul Universității Tehnice din 
Ilmenau, cadre didactice ale altor instituții de învă-
țământ superior partenere din UE împreună cu 
cadre didactice ale Facultății de Matematică și 
Informatică a Universității „Transilvania“ din 
Brașov.
Studenții pot să-și însușească competențe practice 
suplimentare prin dezvoltarea de proiecte comune 
cu firme de software sau prin participarea la studii 

științifice realizate fie de firme, fie de către cele 
două instituții de învățământ superior organiza-
toare. Acest model oferă studenților ambelor insti-
tuții de învățământ superior un grad academic 
recunoscut la nivel internațional și cu perspective 
excelente de carieră.

Criterii de admitere: admitere direct la Facultatea 
de Matematică și Informatică; diploma de bache-
lor, alte documente și certificat de limbă germană 

Cunoștințe lingvistice: germană, nivel minim B 2.2 

Număr studenți: 50, dintre care minim 7 fără taxe 
de școlarizare

Număr cadre didactice: 18

Proiecte internaționale: Parteneriate directe și 
parteneriate Erasmus cu următoarele instituții de 
învățământ: TU Ilmenau, Hochschule Rhein Main, 
Hochschule Heilbronn, Hochschule Fulda, Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg, FH Techni-
kum Wien; proiecte cu DAAD

Programe de schimb academic și cooperare: 
Absolvenții pot lucra în toate domeniile științelor 
informaticii, multinaționale din țară și spațiul UE. 

Adresă:
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Facultatea de Matematică și Informatică
Str. Iuliu Maniu Nr. 50
500091 Braşov
 +40-268-414016
 www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invata-
mantlazi.aspx
Persoană de contact:
Conf. Dr. Livia Sângeorzan
 sangeorzan@unitbv.ro

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
(ASE)

Data înființării: 1913 prin Decret Regal

Scurtă descriere: Academia de Studii Economice 
din București este cea mai importantă universitate 
cu profil economic din România care oferă nume-
roase programe de studiu în domeniul economiei, 
administrației și științelor sociale și desfășoară 
diverse proiecte de cercetare la nivel național și 
internațional. Cu o tradiție de peste 100 de ani în 
sfera învățământului superior și a cercetării științi-
fice, Academia de Studii Economice din București se 
numără printre cele mai renumite instituții de profil 
din sud-estul Europei.

Schimbările prevăzute de procesul Bologna sunt 
implementate în cadrul universității noastre de mai 
bine de 10 ani, programele noastre corespunzând 
astfel și din acest punct de vedere standardelor 
europene. Universitatea oferă un sistem de studii în 
trei cicluri compus din studii de licență (Bachelor), 
masterat și doctorat. Academia de Studii Economice 

din București are însă o ofertă de studii mult mai 
vastă, care cuprinde și programe de specializare 
postdoctorale, programe de formare continuă, 
programe de formare pedagogică, MBA și EMBA. 
Gradele academice obținute se caracterizează prin 
transparență, flexibilitate și facilitează schimbul 
academic și recunoașterea internațională.

Misiunea Universității constă în a contribui activ la 
viitorul dezvoltării economiei pe plan regional, nați-
onal și internațional, formând cercetători inovatori 
și viitori specialiști cu putere de decizie în sectorul 
privat și de stat.

Academia de Studii Economice din București este o 
instituție academică de stat, caracterizată prin 
transparență, profesionalism și responsabilitate 
socială. Ne preocupă permanent creșterea propriei 
competitivități și consolidarea bunei noastre poziții 
pe piața academică. Dezideratul universității 
noastre este de a aduce o contribuție importantă la 

Academia de Studii Economice din București (ASE)

Universitatea „Transilvania” din Brașov

BUCUREȘTI

http://M.Sc
http://www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invatamantlazi.aspx
http://www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invatamantlazi.aspx
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dezvoltarea cunoașterii teoretice și practice și de a 
găsi și dezvolta soluții valoroase la provocările 
sociale și economice actuale. În decursul anilor 
Universitatea a încheiat parteneriate solide cu insti-
tuții, companii și reprezentanți ai societății civile 
împreună cu care a exercitat un rol activ în sfera 
publică.

Oferta de studii și activitatea de cercetare științi-
fică: Academia de Studii Economice din București 
oferă în cadrul celor 12 facultăți 24 de studii de 
bachelor, 87 de specializări pentru programele de 
masterat, trei programe de MBA în colaborare cu 
universități din străinătate, studii doctorale în zece 
domenii și peste 145 de programe de specializare 
academică și profesională. Printre acestea se 
numără programe de studii cu predare în limbi 
străine (engleză, germană, franceză). 

Cele 12 facultăți ale Academiei de Studii Economice 
din București sunt:

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în 
Limbi Străine 

Facultatea de Administrație și Management Public 

Bucharest Business School (Școala de Afaceri 
responsabilă cu programele MBA)

Facultatea de Business și Turism 

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică

Facultatea de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

Facultatea de Economie Agroalimentară și a 
Mediului 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori 

Facultatea de Management

Facultatea de Marketing

Facultatea de Relații Economice Internaționale

În centrul procesului de educație stau studenții și 
dezvoltarea competențelor acestora prin metode 
moderne de predare. Programele noastre de studii 
iau în considerare nevoile pieței de muncă actuale, 
structura acestora și fișele disciplinelor, acestea fiind 
rezultatul dialogului între cei implicați activ în sfera 
socială, economică și politică.

La implementarea obiectivelor instituționale contri-
buie și activitatea de cercetare științifică din cadrul 
celor 22 de centre de cercetare interdisciplinară, 
cele 30 de reviste științifice publicate cu sprijinul 
Universității (printre care și două cotate ISI) precum 
și proiectele internaționale de cercetare și dezvol-
tare. În cadrul numeroaselor proiecte naționale și 
internaționale cercetarea fundamentală se îmbină 
cu cea aplicată, iar doctoranzii, postdoctoranzii și 
cercetătorii cu experiență sunt susținuți în efortul de 
a extinde baza cunoașterii și de a intensifica tran-
sferul de cunoștințe. 

Academia de Studii Economice din București 
dispune de o vastă bibliotecă clasică și electronică 
(bază de date internațională). În clădirile istorice de 
curând renovate sunt găzduite adesea expoziții de 
artă, respectiv au loc conferințe și prelegeri ale 
personalităților vieții publice și ale experților.

Începerea studiilor: de obicei se începe în semes-
trul de iarnă (în cazul studiilor de tip bachelor și 
masterat). Pentru fiecare program vă stă la dispo-
ziție o persoană de contact.

Număr studenți înmatriculați: aproape 22.000 de 
studenți în anul academic 2016/2017

Cooperare internațională: Academia de Studii 
Economice din București are peste 180 de acorduri 
de cooperare încheiate cu parteneri din întreaga 
lume. Acestea contribuie la schimbul academic 
pentru studenți și cadre didactice, la structurarea 
programelor de bachelor și masterat și desfășurarea 
proiectelor de cercetare comune și a manifestărilor 
științifice.

În anul academic 2015/2016 au studiat la universi-
tatea noastră peste 100 de studenți sosiți prin 

schimb academic (în special în cadrul programului 
Erasmus) și peste 400 de studenți români au benefi-
ciat de sprijinul altor universități din UE. Există pe 
lângă acestea și alte acorduri de cooperare bilate-
rală, oferte de burse și proiecte europene de cerce-
tare (spre exemplu POSDRU, JOSZEF și CEEPUS, 
burse oferite de Guvernul României), care au 
susținut mobilitatea studenților și cercetătorilor și 
participarea acestora la evenimente internaționale. 

În fiecare an peste 500 de studenți din 68 de țări 
frecventează cursurile facultăților noastre.

Pentru a promova internaționalizarea programelor 
de studii și a satisface cerințele pieței de muncă 
românești, există mai multe specializări care au 
cursuri într-o limbă străină (engleză, germană sau 
franceză).

Universitatea noastră organizează și diverse școli de 
vară (de ex. Entrepreneurship și Limba Germană, 
Bucharest Summer University etc.) cu participare 
internațională, care joacă un rol important în 
procesul de internaționalizare.

În cadrul Universității s-au deschis un lectorat DAAD 
și unul francez. Există și un Centru de Limbă și 
Cultură Rusă, un Centru de Studii Braziliene și un 
Centru pentru Studiu Individual și Comunicare 
Bussines în Limba Engleză.

Academia de Studii Economice din București este 
membră în diferite asociații și organizații internațio-
nale, precum Asociația Europeană a Universităților 
(EUA), Asociația Universităților Economice din Sudul 
și Estul Europei și din regiunea Mării Negre (ASECU), 
HERMES – Higher Education and Research in Mana-
gement of European Universities, a Agenției Univer-
sitare a Francofoniei (AUF), etc.

Localizare geografică în România: Universitatea se 
află în centrul capitalei României. București este cel 
mai mare oraș al țării și se situează la sud de râul 
Dâmbovița. Orașul se află la 150 km de Carpați și 
230 km de Litoralul Mării Negre, este foarte animat 
și se bucură de o scenă culturală dinamică, unde 

tradiția se întâlnește cu modernitatea: arhitectura 
clasică se îmbină cu cea modernă (orașul era cândva 
numit “Micul Paris“), există numeroase festivaluri de 
film, muzică și teatru și o viață de noapte trepidantă. 

Populație: peste 2 milioane de locuitori

Avantajele poziției geografice: Universitatea 
dispune de peste 5000 de locuri de cazare în cămine 
studențești, situate central și dotate modern. Atât 
prețul chiriilor cât și prețurile din cantine sunt foarte 
accesibile iar raportul calitate-preț este unul dintre 
cele mai bune la nivel de țară. Există numeroase 
organizații studențești și proiecte desfășurate de 
ONG-uri, în care studenții se angajează social și pot 
acumula experiențe valoroase.

Proiectele de cercetare internaționale organizate de 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, diver-
sitatea programelor de studii oferite (unele cu limbi 
de predare precum germana, engleza sau franceza), 
renumele excelent al absolvenților ASE precum și 
numeroasele parteneriate cu renumite universități 
străine confirmă buna reputație de care universi-
tatea noastră se bucură în mediul academic și 
economic.  

Adresă:
Academia de Studii Economice din București
Piața Romană Nr. 6
010374 București, România
 +40-21-3191900
 +40-21-3191899
 www.ase.ro
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Facultatea de Administrarea Afacerilor (în limba 
germană)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Facultatea de Administrarea 
Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) a 
fost înființată acum 25 de ani, pentru a satisface 
cererea din ce în ce mai mare de specialiști care 
dețin atât cunoștințe moderne de economie a între-
prinderilor cât și bune cunoștințe lingvistice în cel 
puțin două limbi străine. Misiunea noastră constă 
în a forma specialiști în domeniul administrării 
afacerilor la cel mai înalt nivel academic. În cadrul 
acestei specializări se predau noțiuni de bază din 
domenii esențiale ale economiei întreprinderilor 
– management, marketing, contabilitate și finanțe. 
Vasta paletă de cunoștințe și competențe dobândite 
îi pregătesc pe absolvenții noștri pentru o carieră 
antreprenorială sau pentru activitatea indepen-
dentă. În același timp, studiul de licență în limba 
germană facilitează formarea de specialiști în 
domeniul economiei întreprinderilor, care grație 
cunoștințelor lor de limbi străine și cunoștințelor 
de specialitate interdisciplinare vin în întâmpina-
rea cererii companiilor multinaționale.
Pe parcursul studiului se obțin cunoștințe de speci-
alitate și competențe în următoarele domenii: 
concepte de bază și teorii fundamentale ale mana-
gementului și marketingului afacerilor, compe-
tențe antreprenoriale, gândire strategică și crea-
tivă, competențe de comunicare și negociere într-o 
societate multiculturală, crearea și examinarea 
planurilor financiare și a altor documente conta-
bile, crearea și administrarea bazelor de date de 
gestiune etc.
În cadrul cursurilor și seminarelor se predau 
cunoștințe teoretice și practice prin metode 
moderne. Predarea este interactivă și stimulează 
dezbaterea, schimbul de idei și participarea activă 
a studenților.
Grație unei foarte bune colaborări între Facultate și 
reprezentanți ai mediului economic și politic se 
desfășoară adesea proiecte comune pentru studen-

ții noștri: prelegeri, concursuri studențești, works-
hopuri în companii, team-teaching format dintr-un 
cadru didactic și un expert în domeniu, ofertă de 
locuri de practică și joburi etc. 

Limba de predare este germana.

Facultatea noastră are sediul în centrul Bucureștiu-
lui, într-o superbă clădire veche, renovată de 
curând și dotată cu tehnică modernă.

Criterii de admitere: dosar de candidatură 
(diplomă de bacalaureat sau un titlu echivalent, 
scrisoare de intenție, alte diplome de studiu și 
documente).

Se susține un test de limbă germană (sub formă de 
multiple choice). Acest test este eliminatoriu și 
obținerea unui punctaj de trecere este necesară 
continuării procesului de candidatură. Nota de la 
bacalaureat are un rol decisiv în evaluarea candida-
tului (contribuie la alcătuirea clasamentului).
Mai mult informații obțineți pe site: http://www.
ase.ro

Cunoștințe lingvistice: limba germană

Începerea cursurilor: semestrul de iarnă

Număr studenți: 35 de locuri de studiu bugetate și 
63 cu taxă în primul semestru de specializare 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare 
în Limbi Străine (FABIZ) este implicată în cooperări 
pe bază de acord cu programul Erasmus și în alte 
proiecte internaționale. Studenții noștri au oportu-
nitatea de a studia unul sau două semestre în străi-
nătate la una din universitățile partenere. Există 
parteneriate active cu următoarele universități din 
spațiul germanofon: Alpen-Adria Universität 
Klagenfurt, Bergische Universität Wuppertal, 
Berner Fachhochschule, Europa Universität 
Viadrina, Philipps-Universität Marburg, Universität 
Bremen, Universität Passau, Universität Trier, 
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen etc. Toto-

dată există posibilitatea schimbului academic de 
studenți și cadre didactice în cadrul a peste 180 de 
parteneriate internaționale, administrate de Acade-
mia de Studii Economice București. Studenților 
noștri le stă la dispoziție și o ofertă bogată de burse: 
burse de studiu în străinătate, burse scoase la 
concurs de partenerii noștri (fundații, companii, 
instituții etc.). În cadrul Facultății există un lectorat 
DAAD iar lectorul DAAD predă la specializarea 
noastră.
Numărul mare de studenți din toată lumea conferă 
Facultății un caracter cosmopolit. Școala de vară 
„Entrepreneurship și limba germană“ care are loc 
anual la poalele Carpaților, reunește numeroși 
tineri din diferite țări.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
noștri dispun de cunoștințe de specialitate și abili-
tăți practice care compun o bază solidă fie pentru o 
activitate independentă (fondarea unei societăți) 
fie pentru angajarea directă într-o companie. 
Diploma de bachelor în domeniul administrării 
afacerilor acordată de facultatea noastră reprezintă 
un prim grad academic în domeniul economic, 
recunoscut internațional, care deschide numeroase 
oportunități de carieră și îi califică pe absolvenți 
pentru urmarea unui program de masterat.

Având în vedere că absolvenții noștri cunosc pe 
lângă un domeniu de specialitate și două limbi stră-
ine, ei intermediază adesea în relațiile dintre 
companiile românești și partenerii străini. Mulți 
dintre absolvenți dețin poziții de conducere în filia-

lele companiilor din străinătate, de obicei cele 
germane și austriece, ca de exemplu: Allianz, 
Bosch, DB Schenker, Erste Bank, Horvath and Part-
ners, Kaufland, Lidl, Mercedes-Benz, Siemens ș.a. 

Persoane de contact:
Conf. Univ. Dr. Simona Goia 
 simona.goia@ase.ro
Prodecan al Departamentului de Limba Germană:
Conf. Univ. Dr. Corina Pelău
 corina.pelau@fabiz.ase.ro 
Adresă: 
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în 
Limbi Străine (FABIZ)
Clădirea Victor Slăvescu
Calea Griviței Nr. 2-2A
Sector 1, 010731, București
 +40-21-2128607
 www.fabiz.ase.ro
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Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor 
(Entrepreneurship und Business Administration)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.) 

Scurtă descriere: Programul de masterat în „Antre-
prenoriat și Administrarea Afacerilor” este strâns 
legat de formarea de bază în domeniul economic, 
în special al economiei întreprinderii, continuând 
dezvoltarea competențelor pentru această speciali-
zare. Acest program extinde cunoștințele și compe-
tențele de specialitate dobândite în diverse subdo-
menii ale administrării afacerilor cum sunt 
finanțele și contabilitatea, managementul strate-
gic, marketingul, antreprenorialul, resursele 
umane, respectiv continuă să dezvolte capacitatea 
de comunicare și negociere într-un mediu multi-
cultural. Pentru a satisface cerințele companiilor 
multinaționale, în special ale acelora care provin 

din spațiul germanofon și activează pe piața româ-
nească, se insistă în special pe promovarea spiritu-
lui inovator și antreprenorial. În cadrul acestui 
masterat se pune în mod deosebit accentul pe 
dezvoltarea competențelor esențiale de care au 
nevoie antreprenorii și managerii. Metodele de 
predare se axează pe interacțiune, aplicarea tehni-
cii studiului de caz și pe corelarea teoriei cu prac-
tica. Obiectivul programului constă în a forma 
specialiști excepționali cu putere de decizie la nivel 
național și global. Limba de predare este germana.

Criterii de admitere: studii de bachelor încheiate. 
Examen de admitere pentru locurile scutite de taxă 
și admitere pe bază de dosar de candidatură pentru 
locurile cu taxă. 

Mai multe informații găsiți pe site: http://www.ase.ro

Cunoștințe lingvistice: limba germană

Număr studenți: 50 de locuri în primul semestru 
de specializare, dintre care 35 locuri bugetate și 15 
cu taxă

Programe de schimb academic și cooperare: 
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare 
în Limbi Străine (FABIZ) este implicată în cooperări 
pe bază de acord cu programul Erasmus și în alte 
proiecte internaționale. Studenții noștri au oportu-
nitatea de a studia unul sau două semestre în străi-
nătate la una din universitățile partenere. Există 
parteneriate active cu următoarele universități din 
spațiul germanofon: Alpen-Adria Universität 
Klagenfurt, Bergische Universität Wuppertal, 
Berner Fachhochschule, Europa Universität 
Viadrina, Philipps-Universität Marburg, Universität 
Bremen, Universität Passau, Universitatea din 
Trier, Westfälische Hochschule Gelsenkirchen ș.a. 
Totodată există posibilitatea schimbului academic 
de studenți și cadre didactice în cadrul a peste 180 
de parteneriate internaționale, administrate de 
Academia de Studii Economice din București. 
Studenților noștri le stă la dispoziție și o ofertă 
bogată de burse: burse de studiu în străinătate, 
burse scoase la concurs de partenerii noștri (funda-
ții, companii, instituții etc.). În cadrul Facultății 
există un lectorat DAAD iar lectorul DAAD predă la 
specializarea noastră.

Numărul mare de studenți din toată lumea conferă 
Facultății un caracter cosmopolit. Școala de vară 
„Entrepreneurship și limba germană“ care are loc 
anual la poalele Carpaților, reunește numeroși 
tineri din diferite țări.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
noștri dispun de cunoștințe de specialitate și abili-
tăți practice, care compun o bază solidă fie pentru 
o activitate independentă (fondarea unei societăți) 
fie pentru ocuparea unui post de conducere într-o 
companie locală sau internațională. Diploma de 
Master în domeniul administrării afacerilor acor-
dată de facultatea noastră îi califică pe absolvenți 
pentru urmarea unui program de studii doctorale.

Având în vedere că absolvenții noștri cunosc pe 
lângă un domeniu de specialitate și două limbi stră-

ine, ei intermediază adesea în relațiile dintre 
companiile românești și partenerii străini. Compe-
tențele formate în cadrul acestui program de 
masterat oferă absolvenților posibilitatea ocupării 
unui post de conducere în diferite domenii econo-
mice: comerț exterior și interior, marketing, 
finanțe, audit, administrație publică, mass-media 
și publicitate, producție și logistică, resurse umane 
etc. Mulți dintre absolvenții noștri dețin poziții de 
conducere în filialele companiilor din străinătate, 
de obicei cele germane și austriece, ca de exemplu: 
Allianz, Bosch, DB Schenker, Erste Bank, Horvath 
and Partners, Kaufland, Lidl, Mercedes-Benz, 
Siemens ș.a. 

Persoane de contact: 
Conf. Univ. Dr. Simona Goia
 simona.goia@ase.ro
Prodecan al Departamentului de Limbă Germană:
Conf. Univ. Dr. Corina Pelău
 corina.pelau@fabiz.ase.ro 
Adresă:
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în 
Limbi Străine
Clădirea Victor Slăvescu
Calea Griviței Nr. 2-2A
Sector 1, 010731, București
 +40-21-2128607
 www.fabiz.ase.ro
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MBA Româno-German „Management Antreprenorial“ 
(MBA)
Durata studiilor: 4 semestre cu 20 de module/
materii

Grad academic obținut: 

Diplomă MBA recunoscută internațional de FIBAA 
(Foundation for International Business Administra-
tion Accreditation) de la Universitatea de Științe 
Aplicate Gelsenkirchen, Germania

Diplomă de studii masterale de la Academia de 
Științe Economice din București, recunoscută nați-
onal de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior)

Scurtă descriere: Programul de MBA Româno-Ger-
man „Management Antreprenorial“ a fost înființat 
în 2015. Programul pune accentul pe: stimularea 
inovației, inițiativa antreprenorială și dezvoltarea 
de noi idei de afaceri. Acest MBA este unicul 
program din România cu predare integrală în 
limba germană. Ne adresăm absolvenților de facul-
tate, care indiferent de specialitate îndeplinesc 
următoarele condiții: au cel puțin doi ani de experi-
ență profesională și dețin bune cunoștințe de limba 
germană și engleză. Programul MBA româno-ger-

man este rezultatul colaborării între Academia de 
Științe Economice București și Universitatea de 
Științe Aplicate Gelsenkirchen, Germania. Prin 
modelul de predare team-teaching cu un profesor 
român și un profesor german, participanții sunt 
familiarizați cu concepte de afaceri din ambele 
țări. Un avantaj important al acestui program îl 
constituie participarea specialiștilor din diferite 
domenii și țări și a experților din practică, prin 
care modul de predare este abordat diferit și este 
stimulat schimbul de idei. Obiectivul programului 
MBA româno-german constă pe de o parte în 
formarea de lideri care activează în special în 
spațiul economic germanofon, pe de altă parte în 
consolidarea și dezvoltarea unei rețele profesionale 
dinamice în sectorul privat.

Criterii de admitere:

 • dosar de candidatură (Curriculum Vitae, scri-
soare de intenție, diplome de studiu – în vederea 
obținerii listei complete de documente necesare 
vă stă la dispoziție o persoană de contact)

 • interviu

Cunoștințe lingvistice: limbile germană și engleză

Începerea studiilor: semestrul de iarnă. Programul 
se compune din 20 de module, care au loc la sfârșit 
de săptămână:

vinerea și sâmbăta: 9:00-18:15
duminica: 9:00-15:00

După fiecare două module are loc un examen, 
duminica după-amiaza. Cursurile au loc la fiecare 
două sau trei săptămâni. 

Număr studenți: 25 de locuri în primul semestru 
de specialitate

Programe de schimb academic și cooperare: 
Absolvenții programului de MBA româno-german 
„Management Antreprenorial“ obțin două diplome, 
una de la Universitatea de Științe Aplicate Gelsen-
kirchen, Germania și una de la Academia de Științe 
Economice București.

Potențiale domenii de activitate: Programul de 
MBA româno-german „Management Antrepreno-
rial“ se adresează în special:

 • celor care dețin posturi de conducere (sau viito-
rilor deținători de astfel de posturi). Obținerea 
postului de conducere dorit într-o companie (de 
ex. o filială sau o sucursală a unei companii 
internaționale sau transnaționale) presupune 
cerințe noi. Pregătiți-vă cu ajutorul acestui 
program MBA să faceți față noilor provocări!

 • oamenilor de afaceri: pentru oamenii de afaceri 
care deja au fondat o companie de succes, este 
important să dobândească noi competențe, 
pentru a-și consolida și extinde poziția pe piață și 
pentru a-și asigura un avantaj de durată față de 
concurență

 • antreprenorilor: cunoștințele dobândite în 
cadrul programului de MBA vă ajută să identifi-
cați și să evaluați mai bine oportunitățile în 
afaceri, să transformați idei de afaceri în planuri 
de afaceri valoroase și să vă creșteți șansele de 
succes în activitatea independentă 

Dobândirea unei diplome de MBA conduce în 
majoritatea cazurilor la promovarea profesională și 
accesul la o poziție de conducere în cadrul 
organizației.

Persoane de contact:
Dr. Ioana Ceaușu
 ioana.ceausu@fabiz.ase.ro
Coordonator MBA:
Prof. Univ. Dr. Nicolae Al. Pop
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Data înființării: 1864, ca instituție-succesoare a 
structurilor de învățământ superior inaugurate de 
Academia Domnească (1694)

Universitatea din București reprezintă una din cele 
mai importante instituții de învățământ superior din 
România. În cadrul ei funcționează 20 de facultăți, 
patru departamente autonome și cinci institute de 
cercetare. În cei peste 150 de ani de existență, 
Universitatea din București a reușit să dobândească 
prestigiu național și internațional. Printre absolvenții 
Universității se numără oameni de știință renumiți în 
țară și străinătate, membri ai Academiei Române și ai 
unor academii din alte țări, scriitori importanți, politi-
cieni, diplomați, demnitari bisericești, prim-miniștri și 
chiar și un președinte al statului. 
Ideea fundamentală care stă la baza acestei instituții 
își are originea în tradiția humboldtiană de îmbinare 

cât mai strânsă între cercetare și educație. Rezulta-
tele obținute până acum sunt notabile. În anul 2007 
Universitatea din București era singura universitate 
din țară prezentă în topul universităților publicat de 
The Times Higher Education Supplement. 

Oferta de studiu: Cele 20 de facultăți ale Universi-
tății din București se prezintă cu o ofertă de studiu 
variată – peste 75 programe de studiu fundamentale 
(nivel licență), peste 200 de programe de studiu de 
aprofundare (masterat) și în jur de 50 de programe 
de doctorat. Oferta mai cuprinde și 20 de programe 
de învățământ la distanță, precum și diferite cursuri 
de perfecționare și specializare. 

Cercetare: Universitatea din Bucureşti este unul din 
cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică 
din ţară. În anul 2011 instituția a fost clasificată de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului și de către EUA ca prima universitate de 
cercetare avansată şi educaţie. 

În acest context trebuie amintită și Biblioteca 
Centrală Universitară, care dispune în spațiile sale 
centrale, precum și în cele 14 filiale din cadrul facul-
tăților de un fond de carte care cuprinde peste 2 mili-
oane de titluri. 

Număr studenți înmatriculați: peste 30.000 
studenți; în cadrul programelor de doctorat în jur de 
3.400 doctoranzi

Număr cadre didactice: 1.477 (354 profesori, 294 
cadre didactice abilitate să conducă doctorate)

Cooperări internaționale: peste 300 de acorduri de 
colaborare internațională activă cu parteneri din 52 
de ţări. În cadrul Universității din București funcțio-
nează 50 de centre de cercetare, rezultate în 
ansamblu din colaborarea cu instituții de cercetare 
internaționale. 

Localizare geografică în România: București, capi-
tala României, se află în sudul țării, la aproximativ 

230 km distanță de Marea Neagră, 150 km de 
Carpații Meridionali și 60 km de Dunăre.

Populație: 2,2 milioane locuitori

Avantajele poziției geografice: Capitală a Româ-
niei, Bucureștiul oferă nu doar un excelent program 
cultural și de activități de timp liber variate, ci 
dispune și de legături rutiere foarte bune cu cele-
lalte orașe din România, dar și din alte țări. Aero-
portul internațional al orașului a fost de curând 
extins și modernizat. Ambasadele și institutele 
culturale ale numeroaselor state, situate în Bucu-
rești, contribuie în mod substanțial la îmbogățirea 
ofertei culturale și educaționale a capitalei. 

Centrul European pentru Învățământul Superior 
(UNESCO/CEPES) își are sediul la București. 

Adresă:
Universitatea din București
Bd. M. Kogălniceanu Nr. 36-46 
050107 București
 www.unibuc.ro
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Limba și literatura germană specializare A (B.A.) 
Limba germană ca specializare principală
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul germanisticii reprezintă 
o introducere în sfera completă a filologiei 
germane. Știința literaturii presupune studiul 
metodelor literaturii comparate și universale 
alături de evoluția istoriei literaturii germane. 
Metodele lingvisticii moderne, precum și dezvolta-
rea istorică a limbii germane reprezintă obiectele 
de studiu ale lingvisticii. Alături de cursurile prin-
cipale de literatură și lingvistică, cursuri practice 
oferă o introducere în tehnicile muncii științifice, 
contribuind în același timp la îmbunătățirea 
competențelor de limbă germană, în scris și în 
vorbire.
Prin participarea la modulul facultativ de metodi-
că-didactică și desfășurarea practicii pedagogice 
corelate cu acesta, studenții obțin calificarea nece-
sară pentru predare.
În cadrul Institutului de Germanistică din Bucu-
rești poate fi studiată alături de limba germană și 
limba și literatura neerlandeză ca specializare prin-
cipală (A) sau secundară (B), precum și limba și 
literatura suedeză ca specializare secundară (B). La 
nicio facultate de limbi străine din România posibi-
litățile de combinare a limbilor de studiu nu au fost 
mai numeroase. Astfel se pot studia, de exemplu, 
alături de limbile franceză, engleză, spaniolă și 
hindi, diferite limbi slave, japoneza, chineza, core-
eana sau limba romani. Institutul de Germanistică 
dispune de o bibliotecă proprie impresionantă, al 
cărei fond prețios de carte a crescut constant de-a 
lungul timpului. O serie de alte biblioteci afiliate 
Institutului (printre care Biblioteca DAAD, Biblio-
teca Austria) precum și prezența bibliotecii Institu-
tului Goethe în București permit accesul la o ofertă 
de literatură deosebit de bogată.

Criterii de admitere: bacalaureat și examen de 
admitere în limba germană (testare a competențe-
lor nivel B2) 

Cunoștințe lingvistice: examen de admitere în 
limba germană (testare a competențelor nivel B2) 

Număr studenți: oferta de studiu cuprinde 20 de 
locuri bugetate și 40 de locuri cu taxă.

Număr cadre didactice: 5 posturi de profesor titu-
lar, 7 posturi de conferențiar (44 de norme în total)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperare cu IDF Heidelberg, 
LMU München, universitățile din Trier, Frankfurt/
Oder, Roma, Napoli, Viterbo, Braga, Bergen, 
Salerno, Viena, Institutul pentru Cultura şi Istoria 
Germană din Europa de Sud-Est din München 
(IKGS), Institutul pentru Limba Germană din 
Mannheim (IdS), precum și numeroase alte institu-
ții de învățământ superior din întreaga lume. Prin-
tre lectorii străini se numără: un lector DAAD, un 
lector austriac, un lector suedez, un lector olandez.

Potențiale domenii de activitate: știință, învăță-
mânt, traducere și interpretare, domeniul economic 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Horațiu Decuble
 horatiu.decuble@lls.unibuc.ro

Limba și literatura germană specializare B (B.A.) 
Limba germană ca specializare secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul germanisticii reprezintă 
o introducere în sfera completă a filologiei 
germane. Știința literaturii presupune studiul 
metodelor literaturii comparate și universale 
alături de evoluția istoriei literaturii germane. 
Metodele lingvisticii moderne, structura și evoluția 
istorică a limbii germane reprezintă obiectele de 
studiu ale lingvisticii. În cadrul cursurilor practice 
se acordă o atenție sporită formării unor compe-
tențe lingvistice la nivelul B1 al Cadrului European 
Comun de Referință pentru Limbi Străine. În acest 
caz se lucrează eficient după cele mai noi metode 
de învățare a unei limbi străine cu obiectivul 
deprinderii într-un timp scurt a cunoștințelor de 
limbă necesare. Prin participarea la modulul facul-
tativ de metodică – didactică și desfășurarea practi-
cii pedagogice corelate cu acesta, studenții obțin 
calificarea necesară pentru predare.
Criterii de admitere: bacalaureat și examen de 
admitere, care verifică competențele în două limbi. 
Cunoștințele de limba germană nu constituie o 
premisă. 

Cunoștințe lingvistice: examen de admitere, care 
verifică competențele în două limbi. Cunoștințele 
de limba germană nu constituie o premisă.

Număr studenți: 140 locuri de studiu fără taxă, 
finanțate de stat

Număr cadre didactice: 5 posturi de profesor titu-
lar, 7 posturi de conferențiar (44 de norme în total)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperare cu IDF Heidelberg, 
LMU München, universitățile din Trier, Frankfurt/
Oder, Roma, Napoli, Viterbo, Braga, Bergen, 
Salerno, Viena, Institutul pentru Cultura şi Istoria 
Germană din Europa de Sud-Est din München 
(IKGS), Institutul pentru Limba Germană din 
Mannheim (IdS), precum și numeroase alte institu-
ții de învățământ superior din întreaga lume. Prin-
tre lectorii străini se numără: un lector DAAD, un 
lector austriac, un lector suedez, un lector olandez.

Potențiale domenii de activitate: știință, învăță-
mânt, traducere și interpretare, domeniul econo-
mic (cerere mare de vorbitori de limba germană 
din partea firmelor germane active în România) 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Horațiu Decuble
 horatiu.decuble@lls.unibuc.ro
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Traducători, Interpreţi, Terminologi (TIT) 
Limba germană ca specializare principală sau secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul cuprinde cel puțin două 
limbi străine – se poate opta între limba germană 
ca specializare principală sau secundară – și are ca 
obiectiv să transmită cunoștințe și metode nece-
sare formării competențelor unui traducător. Sunt 
vizate în principal competențele necesare viitorilor 
traducători și interpreți dintr-un mediu profesional 
ale cărui cerințe s-au schimbat. Prin urmare 
programa de studiu, unde sunt prevăzute cursuri 
de limbă ce constituie baza achiziției competenței 
lingvistice specifice profesiei, cuprinde și materii 
(cum ar fi „Cultură și Civilizație” în semestrele 1 și 
2) care facilitează cunoașterea culturii și societății 
germane (competențe extralingvistice, ce repre-
zintă mai mult decât simpla cunoaștere a limbii).
Printre disciplinele de specialitate se numără lexi-
cologia și terminologia – aceasta din urmă tratează 
chestiuni terminologice precum clasificarea, înma-
gazinarea și transferarea cunoștințelor de speciali-
tate, ca bază a comunicării specializate, cunoștințe 
ce pot fi puse în practică în anul al doilea și al trei-
lea de studiu în cadrul cursului de limbaje 
specializate.
În anii doi și trei de studiu se predau și mai apoi se 
pun în practică cunoștințe teoretice de traducere și 
interpretare; studenții abordează cognitiv și creativ 
cultura sursă și pe cea țintă, teorii și modele ale 
traducerii. Se pune în mod deosebit accentul pe 
cele mai noi provocări referitoare la tipurile 
complexe de text și serviciile de translație specifice 
de pe piață, cu care traducătorul se confruntă.

Criterii de admitere: bacalaureat și examen de 
admitere, care testează competențele în limba 
maternă (română) și într-o limbă străină. (Numărul 
locurilor de studiu fără taxă variază de la an la an, 
de aceea vă rugăm să vă informați direct la 
facultate.)

Cunoștințe lingvistice: Pe lângă limba maternă 

(română) este necesară cunoașterea a cel puțin 
unei limbi străine. Nu sunt necesare cunoștințe de 
limba germană.

Număr studenți: 215 studenți (anul de studiu 
2015/2016)

Număr cadre didactice: 5 posturi de profesor titu-
lar, 5 posturi de conferențiari (39 de norme în total)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperare cu institute de 
traducere și interpretare ale universităților din 
Viena, Paris, Bruxelles.  
Printre lectorii străini se numără: un lector DAAD, 
un lector austriac, un lector suedez, un lector 
olandez.

Potențiale domenii de activitate: traducere și 
interpretare – birouri de traducere, edituri (tradu-
ceri literare, traduceri de specialitate), agenții de 
comunicare (emisiuni radio și de televiziune în 
limbi străine, agenții de publicitate, domeniul IT și 
al proiectării de jocuri pe calculator); firme 
germanofone: industrie și comerț (corespondență 
comercială, traduceri de specialitate); autorități 
publice; administrație publică; organizații interna-
ționale. 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mihai Draganovici (Traduceri, Interpretare și 
Terminologie)
 mihai.draganovici@lls.unibuc.ro

Masteratul European de Formare a Interpreţilor de 
Conferinţă (MEFIC)
Durata studiilor: 4 semestre 

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Acest masterat oferă cadrul ideal 
de specializare în activitatea de traducere și inter-
pretare, prin formarea de personal calificat pentru 
piața europeană, în domeniile interpretare de 
conferință și, parțial, traducere.
Cursurile de interpretare consecutivă, interpretare 
simultană și limbaje de specialitate au o orientare 
practică și sunt concepute în conformitate cu stan-
dardele în vigoare ale Uniunii Europene. Ele oferă 
posibilitatea de a îmbina cunoștințe teoretice cu cu 
practica concretă din domeniu, fiind organizate în 
grupe de lucru și workshop-uri, în cadrul cărora 
studenții lucrează împreună cu profesorii și cadrele 
didactice. Activitatea didactică este structurată de 
conceptul studiilor integrate, ceea ce înseamnă că 
tematica este coerentă în ambele limbi de studiu 
ale oricărui student. Aceasta metodă este valabilă 
pentru toate limbile studiate în cadrul programu-
lui. Temele cursurilor se raportează la realitățile 
lumii globalizate, la toate complexele tematice ale 
politicilor EU dar și la multe alte domenii precum: 
mediu, politică, energie, drepturile omului, perso-
nalități marcante în diferite domenii, cultură, etc.
Pe lângă cursurile de specialitate au loc numeroase 
seminare, în scopul extinderii culturii generale, 
cunoștințelor de limbă și de limbaj de specialitate, 
precum și a cunoștințelor specifice despre Uniunea 
Europeană (drept european, instituții EU, istoria 
Europei, studii culturale, etc.)
În anul universitar 2016/2017 sunt înscriși în 
program studenți care au competențe lingvistice în 
română, engleză, germană, franceză și spaniolă. 
Programul are drept preocupare permanentă extin-
derea ofertei de limbi străine.

Criterii de admitere: diplomă de absolvire 
(diplomă de licență sau B.A.) a unei instituții de 
învățământ superior, indiferent de domeniu

Cunoștințe lingvistice: Candidații trebuie să stăpâ-

nească două limbi, pe lângă română, și să susțină 
un examen de admitere (scris și oral) în ambele 
limbi străine. Admiterea la proba orală este condi-
ționată de obținerea unei note minime 6 la proba 
scrisă. În vederea admiterii, media minimă a celor 
două examene este 7. 

Număr studenți: 17 studenți (anul universitar 
2016/2017) 

Număr cadre didactice: 5 profesori titulari, 5 
conferențiari (39 de posturi) 

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperări cu institutele de 
traducere și interpretare ale Universităților din 
Viena, Paris, Bruxelles; parteneriat în cadrul 
programului CEEPUS de cooperări internaționale 
al Institutului de Științe ale Interpretării al Univer-
sității din Viena; burse și locuri de practică în insti-
tuțiile EU – Comisia Europeană și Parlamentul 
European; training-uri intensive, desfășurate în 
mod regulat, cu interpreți ai Parlamentului Euro-
pean și cadre didactice.

În cadrul Departamentului Limbi și Literaturi 
Germanice al Facultății de Limbi Străine sunt anga-
jate, în anul universitar 2016/2017, 29 de cadre 
didactice, printre care un lector DAAD, un lector 
ÖAD (Austria), un lector pentru limba suedeză, un 
lector pentru limba olandeză. 

Potențiale domenii de activitate: traducere și inter-
pretare pe piața muncii din România și Europa; 
interpretare pentru instituțiile Uniunii Europene; 
carieră în domeniul economic (cerere ridicată de 
vorbitori de limbă germană pentru firmele germane 
din România); media și comunicare 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mihai Draganovici (Traduceri, Interpretare și 
Terminologie)
 mihai.draganovici@lls.unibuc.ro
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Strategii Comunicaţionale și Interculturale Literare și 
Lingvistice (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Programele de masterat sunt 
concepute pentru aprofundarea cunoștințelor de 
specialitate, orientând cercetarea germanistică 
spre interdisciplinaritate și interculturalitate. 
Acest masterat a fost inițiat și organizat de către 
Institutul de Germanistică. Acestuia i s-au alăturat 
și Departamentele de Hispanistică, Hungarologie și 
Studii Canadiene. Cursuri transdisciplinare, în 
limba română, au loc 6 ore pe săptămână, alte 8 ore 
pe săptămână fiind oferite pentru fiecare speciali-
tate în limbile străine respective.
Obiectivul programului constă în aprofundarea atât 
a conceptelor teoretice, a contextelor, cât și a meca-
nismelor practice ale proceselor de schimb și 
migrație intertransși multiculturale într-o lume 
globalizată, din perspectiva literaturii, lingvisticii și 
a studiilor culturale.
Ideea fundamentală este construcția propriei iden-
tități, specifice fiecărui spațiu cultural și lingvistic, 
în cadrul procesului de percepție a alterității. 
Domeniile principale de studiu sunt: identitate 
culturală și discurs, fenomene interculturale, 
migrație, transculturalitatea înţelegerii alterităţii, 
pragmatică interacţională, formarea stereotipurilor 
în contactul intercultural, perceperea diferenţelor 
culturale, potenţialitatea conflictului etc. 
Specializarea Germanistică aduce în prim-plan 
istoria și prezentul literaturii de expresie germană 
din România (Transilvania, Banat și Bucovina), o 
atenție sporită fiind acordată condiționării ei inter-
culturale, cu scopul de a cerceta teoretic și practic 
diferite strategii de comunicare.

Criterii de admitere: diplomă de bachelor (B.A.); 
colocviu de admitere (prezentarea unui proiect de 
cercetare masterală).

Număr studenți: 21 studenți (an academic 
2016/2017)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperare cu IDF Heidelberg, 
LMU München, universitățile din Trier, Frankfurt/
Oder, Roma, Napoli, Viterbo, Braga, Bergen, 
Salerno, Viena, Institutul pentru Cultura şi Istoria 
Germană din Europa de Sud-Est din München 
(IKGS), Institutul pentru Limba Germană din 
Mannheim (IdS), precum și numeroase alte institu-
ții de învățământ superior din întreaga lume. La 
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice 
sunt angajate 29 cadre didactice. Printre lectorii 
străini se numără: un lector DAAD, un lector 
austriac, un lector suedez, un lector olandez.

Potențiale domenii de activitate: mediere cultu-
rală internaţională, didactică interculturală, iniție-
rea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la 
nivelul firmelor şi instituţiilor, mediere şi consul-
tanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de 
publicitate în funcţie de particularităţile culturale, 
instituţii educaţionale, ministere, mass media, 
management cultural, departamentele de 
marketing și relaţii publice, instituţii şi organizații 
europene şi internaţionale, arhive, muzee, biblio-
teci, centre de cercetare, edituri, redacții de ziare și 
reviste, domeniul economic (cerere ridicată de 
vorbitori de limba germană, cu o formare intercul-
turală, din partea firmelor germane active în 
România) 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Horațiu Decuble
 horatiu.decuble@lls.unibuc.ro

Masteratul de Traducere Specializată și Studii 
Terminologice (MTSST)
Durata: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Programul de masterat aprofun-
dează cunoștințele de specialitate și formează 
specialiști în domeniul traducerii și terminologiei 
pentru piața de muncă europeană.

Masteratul se ocupă în primul rând cu domeniile 
„Traducere tehnică” și „Terminologie“ atât din 
perspectivă teoretică cât și din perspectivă prac-
tică. Cursurile și seminarele sunt organizate de 
obicei sub formă de workshop, astfel încât studen-
ții să aibă ocazia de a aplica concret în grupe de 
lucru cunoștințele teoretice. În domeniul „Tradu-
ceri specializate“ cursurile și seminarele acoperă 
pe parcursul celor doi ani de studiu o largă paletă 
tematică: economie, drept, știință, tehnică, medi-
cină, presă etc. Conceptul de bază al programului îl 
constituie studiul integrat, ceea ce presupune o 
tematică unitară și coordonată în ambele limbi de 
lucru pentru fiecare student în parte și pentru toate 
limbile studiate de grupul de lucru.

Pe lângă cursurile cu grad înalt de specializare au 
loc numeroase cursuri destinate extinderii cunoș-
tințelor universale, ale celor lingvistice și de speci-
alitate despre Uniunea Europeană: drept european, 
instituții ale UE, istoria Europei, studii culturale 
etc. În anul academic 2016/2017 iau parte la 
program studenți cu limbile de lucru română, 
engleză, germană, franceză și spaniolă. Programul 
are drept preocupare permanentă extinderea ofer-
tei de limbi străine.

Criterii de admitere: diplomă de licență în orice 
specializare (B.A.)

Cunoștințe lingvistice: Persoanele interesate 
trebuie să stăpânească pe lângă română două limbi 
de lucru. Examen de admitere scris la ambele limbi 
de lucru, media minimă obținută 7.

Număr studenți: 30 studenți (anul de studiu 
2016/2017)

Număr cadre didactice: 5 profesori titulari, 5 
conferențiari (39 de posturi)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare; cooperare cu institutele de 
traducere și interpretare ale universităților din 
Viena, Paris, Bruxelles; parteneriat în cadrul 
programului CEEPUS de cooperări internaționale 
al Institutului de Științe ale Interpretării al Univer-
sității din Viena; burse și locuri de practică în insti-
tuțiile EU – Comisia Europeană și Parlamentul 
European.

În cadrul Departamentului Limbi și Literaturi 
Germanice al Facultății de Limbi Străine sunt anga-
jate, în anul universitar 2016/2017, 29 de cadre 
didactice, printre care un lector DAAD, und lector 
ÖAD (Austria), un lector pentru limba suedeză, un 
lector pentru limba olandeză.

Potențiale domenii de activitate: traducere și 
interpretare pe piața muncii din România și 
Europa; interpretare pentru instituțiile Uniunii 
Europene; carieră în domeniul economic (cerere 
ridicată de vorbitori de limbă germană pentru 
firmele germane din România); media și comuni-
care; resurse umane; organizații internaționale 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mihai Draganovici (Traduceri, Interpretare și 
Terminologie)
 mihai.draganovici@lls.unibuc.ro
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Cultura și Limbajul Organizaţiilor Europene – CLOE (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Acest program de masterat a fost 
inițiat și organizat de către Departamentul de 
Limbi Moderne Aplicate. Studenții au ca speciali-
zare principală (A) limba engleză și secundară (B) 
limba germană. 

Printre modulele din oferta de studiu se numără: 
Comunicare în afaceri, Practici în negociere, Orga-
nizații europene, Drept european, Economie, 
Cultură și civilizație (stereotipuri în contactele 
culturale, perceperea diferențelor culturale, poten-
țialitatea conflictelor). Cursuri practice au ca obiec-
tiv aprofundarea cunoștințelor de limbă și limbaj 
de specialitate prin exerciții de traducere și inter-
pretariat (limbaj juridic, corespondență în afaceri 
și limbaj din sfera administrativă).

Criterii de admitere: diplomă de bachelor (B.A.)/
diplomă de licență cu orice specializare; colocviu 
de admitere

Cunoștințe lingvistice: cunoștințe de limba 
germană, nivel B1

Număr studenți: anul I – 25 studenți, anul II – 26 
studenți

Număr cadre didactice: 24 (an academic 
2016/2017)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare și mai mulți lectori străini, 
printre care un lector DAAD, un lector austriac și 
unul suedez

Potențiale domenii de activitate: domeniul econo-
mic, traducători/interpreți, referenți de specialitate 
cu cunoștințe economice și juridice (cerere foarte 
mare din partea firmelor germane din România), 
organizații internaționale, instituții culturale

Persoană de contact:
Conf. Dr. Ioana Hermine Fierbințeanu
 iohefi2000@yahoo.com 
 hermine.fierbinteanu@lls.unibuc.ro

Limbi Moderne Aplicate – LMA (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul din cadrul secției inter-
disciplinar concepute, Limbi Moderne Aplicate, 
reprezintă o introducere în lingvistica germană și 
cultura și civilizația spațiului germanofon. În 
cadrul lingvisticii sunt predate metodele lingvisticii 
moderne, structura limbii germane și crearea 
terminologiilor. Cursurile principale dedicate ling-
visticii sunt secondate de cursuri practice destinate 
dobândirii unor competențe de limbă, în scris și 
oral, până la nivelul de limbă B1 al Cadrului Euro-
pean Comun de Referință pentru Limbi Străine. De 
asemenea, ele introduc studenții în tehnicile tradu-
cerii cu specific economic.

Alături de cursurile principale și cele practice sunt 
oferite pe parcursul celor 6 semestre cursuri în 
limba română din sfera științelor economice și a 
dreptului. Acestea sunt organizate de cadre didac-
tice ale Universității București și ale Facultății de 
Drept. În plus, absolvenții acestei secții desfășoară 
în fiecare semestru un stagiu de practică în firme 
românești interesate de absolvenți cu cunoștințe de 
limba germană. Ei sunt implicați ca traducători în 
activitatea de relații publice a firmei, stabilind 
astfel prime contacte pe piața muncii.

Numărul de limbi străine ce pot fi combinate în 
cadrul studiului este mai mare decât la oricare altă 
facultate de profil din România. Studenții pot opta 
pe lângă studiul limbii engleze, ca specializare 
principală pentru germană, franceză, spaniolă, 
rusă sau italiană, ca specializare secundară.
Institutul de Limbi și Literaturi Germanice din 
cadrul Facultății de Limbi Străine dispune de o 
bibliotecă proprie impresionantă, al cărei fond 
prețios de carte a crescut constant de-a lungul 
timpului. O serie de alte biblioteci afiliate Institutu-
lui (printre care Biblioteca DAAD, Biblioteca 
Austria) precum și prezența bibliotecii Institutului 
Goethe în București permit accesul la o ofertă de 
literatură de specialitate deosebit de bogată.

Criterii de admitere: bacalaureat și un examen 
standardizat de limbă engleză. Cunoștințele de 
limba germană nu constituie o premisă. Admiterea 
are loc pe bază de dosar. Pentru acest program de 
studiu există numai locuri cu taxă.

Cunoștințe lingvistice: examen standardizat de 
limbă engleză. Cunoștințele de limba germană nu 
constituie o premisă.

Număr studenți: anul I – 60 studenți, anul II – 60 
studenți, anul III – 60 studenți (180 studenți în 
total)

Număr cadre didactice: 6 posturi de profesor titu-
lar, 5 posturi de conferențiar (37 de norme în total)

Programe de schimb academic și cooperare: două 
centre de cercetare și mai mulți lectori străini, 
printre care un lector DAAD și un lector austriac

Potențiale domenii de activitate: domeniul econo-
mic, traducători, referenți de specialitate cu cunoș-
tințe economice și juridice (cerere foarte mare din 
partea firmelor germane din România), organizații 
internaționale, instituții culturale  

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Ioana Hermine Fierbințeanu
 iohefi2000@yahoo.com
 hermine.fierbinteanu@lls.unibuc.ro
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN 
BUCUREȘTI 

Data înființării: 1990

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a fost 
înființată în 1990 și cuprinde nouă facultăți cu urmă-
toarele specializări: Științe Juridice și Administra-
tive, Management Turistic și Comercial, Istorie, 
Relații Comerciale Internaționale, Finanțe și Bănci, 
Științe Politice, Marketing, Științele Educației, Limbi 
Străine și Literaturi. Pe lângă acestea există alte cinci 
sedii în țară la Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Brașov 
și Constanța.

În prezent la cele toate 14 facultăți studiază peste 
22.000 de studenți. Peste 18.000 de absolvenți ai 
Universității lucrează ca judecători, avocați, consi-
lieri juridici, manageri, cadre didactice, cercetători, 
geografi, filologi, experți în domeniul local și în 
administrația națională.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” dispune 
de o infrastructură bună, destinată unui învățământ 
de calitate: amfiteatre, săli de curs și seminar, spații 
de conferință, laboratoare de informatică, multi-
media și criminalistică, săli de tribunal, biblioteci și 
săli de lectură, centre de cercetare, librării, o tipo-
grafie, săli și terenuri de sport, cluburi studențești, 
post de radio, un cabinet medical și o capelă. 
Studenților li se pun la dispoziție camere de cămin 
la prețuri de închiriere avantajoase. 

Activitatea științifică, care reprezintă pe lângă activi-
tățile didactice o preocupare esențială a Universi-
tății, este coordonată de un centru de cercetare.

Pe durata celor trei ani de studiu studenților li se 
asigură o practică în cadrul specializării respective.

Toți studenții au posibilitatea de a-și aprofunda 

pregătirea luând parte la cursuri de vară organizate 
în colaborare cu universități străine renumite.

Absolvenții licențiați au posibilitatea să își continue 
studiile printr-un program de masterat organizat de 
Universitate.

Oferta de studiu:19 programe de studiu la 14 
facultăți

Număr studenți înmatriculați: 22.262 studenți

Număr cadre didactice: 299 cadre didactice

Cooperări internaționale: participare la programul 
Erasmus din 2006; parteneriate cu următoarele 
universități: Katholieke Hogeschool Zuid-West-V-
laanderen (Belgia), Université Montesquieu 
Bordeaux IV (Franța), Universitatea Rostock 
(Germania), Universita degli Studi „G. D’Annunzio” 
(Italia), Mikolo Romerio Universitetas (Lituania), 
Universidade Da Coruña (Spania), Adnan Menderes 
Universitesi, Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, 
Istanbul Aydin Universitesi (Turcia). Participare ca 
membră a: EUA (European University Association), 
EURAS (Eurasian University Union) și EMUNI 
(Euro-Mediterranean University).

Localizare geografică în România: București este 
capitala României, se află în sud-estul țării, la 60 de 
km nord de Dunăre, 280 de km vest de Marea 
Neagră și 122 km sud de Carpați. 

Populație: aproximativ 2 milioane locuitori

Avantajele poziției geografice: Universitatea Creș-
tină „Dimitrie Cantemir” particulară este una dintre 
cele mai noi universități din România, înființată 
după Revoluție. 

Adresă:
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din 
București
Splaiul Unirii Nr. 176
040042 București
 +40-21-3307900
 office@ucdc.ro
 www.ucdc.ro
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Germana ca limbă străină (B.A.) 
Germana ca specializare principală și secundară
Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Facultatea de Limbi și Literaturi 
Străine oferă și germana ca limbă străină pe lângă 
engleză, franceză, italiană, spaniolă, japoneză, 
arabă, turcă, chineză, rusă. Limbile germană, 
engleză și franceză pot fi studiate ca specializare 
principală sau secundară, restul numai ca speciali-
zare secundară. În anul 2011 A.R.A.C.I.S. (Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior) a acreditat șapte departamente, printre 
care și cel de limba germană ca specializare princi-
pală și secundară. Departamentele nou introduse 
(turcă, rusă, chineză) se află în proces de acreditare.
Programa departamentului de limbă germană 
cuprinde: istoria literaturii și culturii germane (6 
semestre), limba germană contemporană (6 semes-
tre), gramatica comparată a limbilor germanice (un 
semestru), practica și teoria traducerii (2 semestre), 
terminologie și limbaje specializate (2 semestre) 
precum și un curs practic (6 semestre).

Criterii de admitere: nu există restricții

Cunoștințe lingvistice: nivel de cunoștințe B2 
pentru specializarea principală și A1 pentru specia-
lizarea secundară 

Număr de studenți: 662 studenți; dintre aceștia 125 
studenți cu specializarea „Germana ca Limbă 
Străină“

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții/
absolventele acestei specializări lucrează mai ales 
în domeniul cultural din țară și străinătate sau în 
domeniul predării limbii germane. În cadrul speci-
alizării „Germana ca Limbă Străină” studenții sunt 
familiarizați din perspectivă fondată științific și 
orientată practic cu elementele fundamentale ale 
limbii și culturii germane precum și cu abordarea 
comparativă a limbii și culturii. Obiectivul constă 
în punerea cu succes în practică a cunoștințelor și 
competențelor dobândite în contact cu limba și 
cultura germană. Studiul le deschide absolvenților 
porți către următoarele domenii de activitate: învă-
țământ, economie, turism, mass-media. 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Maria Irod
 maria_irod@yahoo.com 
 mariairod@gmail.com

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Data înființării: 1818

Universitatea „Politehnica“ din București este cea 
mai veche și prestigioasă universitate tehnică din 
România. Obiectivele universității constau în îmbu-
nătățirea educației, cercetării și inovației printr-un 
proces continuu de modernizare, precum și interna-
ționalizarea acestora prin programe de schimb 
academic desfășurate pe plan mondial.

Personalități cunoscute, ca de pildă Gogu Constanti-
nescu, Elie Carafoli și Costin D. Nenițescu au 
absolvit această instituție de învățământ superior.

Oferta de studiu: 15 facultăți și o catedră transdisci-
plinară; 52 catedre distincte

Număr studenți înmatriculați: aprox. 30.000 
studenți

Număr cadre didactice: peste 1.500 de persoane 
care fac parte din colectivul științific, dintre acestea 
696 sunt profesori și profesori asociați, 479 lectori și 
aprox. 325 colaboratori științifici. La aceștia se 
adaugă aprox. 2.000 de doctoranzi.

Cooperări internaționale: Universitatea este 
membru deplin într-o serie de organizații academice, 
ca de exemplu Conference of European Schools for 
Advanced Engineering Education and Research 
(CESAER), International Association of Universities 
(IAU), European University Association (EUA), Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) etc. 

Universitatea Politehnica din București

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București 
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Momentan există 86 de acorduri de cooperare bila-
terale și 29 trilaterale cu 150 de universități din 27 
de țări, majoritatea din Europa, SUA , Asia și Africa.

Localizare geografică în România: București, capi-
tala României, se află în sudul-estul țării. Este cea 
de-a șasea capitală a Uniunii Europene ca mărime și 
cea mai mare unitate administrativ-teritorială 
urbană din Europa Centrală și de Sud-Est. 

Populație: 2,3 milioane locuitori

Avantajele poziției geografice: În cadrul Facultății 
de Inginerie în Limbi Străine (FILS) sunt oferite 
programe de bachelor și masterat în limbile 
germană, engleză și franceză. La FILS studiază 
aprox. 1.182 de studenți, dintre aceștia peste 250 
sunt studenți străni din 30 de țări. Facultatea are cei 
mai mulți studenți Erasmus în cadrul universității 
„Politehnica“. 

FILS oferă studenților din cadrul liniilor de studiu 
germane o serie de certificate din sfera profesională. 
Din 1992 funcționează în cadrul facultății și un 
lectorat DAAD. 

Adresă:
Universitatea Politehnica din Bucureşti
Splaiul Independenţei Nr. 313
060042 Bucureşti
 +40-21-4029100
 +40-21-3181001
 dci@rectorat.pub.ro
 www.upb.ro
 admitere.upb.ro

Inginerie Electronică și Telecomunicaţii – Electronică 
Aplicată (B. Sc.)
Durata studiilor: 8 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B.Sc.)

Scurtă descriere: Programul Electronică și Teleco-
municații cuprinde o paletă largă de studii ingine-
rești, ca de exemplu sisteme automatizate, tehnica 
datelor, microelectronică, tehnologii și sisteme de 
telecomunicații, electrotehnică teoretică, tehnica 
sistemelor informatice. Studiul de patru ani se 
bazează pe o educație sistematică și orientată 
înspre metodă, susținută de numeroase stagii de 
practică în cadrul facultății și al industriei.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bacalaureat, a unui dosar de aplicare și 
a unui examen de admitere, care verifică cunoș-
tințe fundamentale de matematică și/sau fizică, 
precum și cunoștințele de limba germană. 

Cunoștințe lingvistice: min. nivel B1 de limbă 
certificat sau promovarea cu succes a examenului 
de admitere – proba de limba germană, respectiv 
încheierea cu succes a anului de studiu pregătitor 
din cadrul universității Politehnica.

Acest an de studiu pregătitor este oferit de universi-
tate, contra cost, candidaților ale căror cunoștințe 
de limba germană nu sunt suficiente pentru 
promovarea examenului de admitere, și constă din 
cursuri intensive de limba germană.

Număr studenți: 50 în total; 25 locuri de studiu în 
primul semestru de specialitate

Număr cadre didactice: 30 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Cooperări Erasmus 2 acorduri pentru studenți și 
pentru cadrele didactice; un lectorat DAAD în 
cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine 
(FILS)

Potențiale domenii de activitate: Inginerii formați 
în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine au 
perspective de carieră promițătoare. Mai mult de 
95% au un loc de muncă, respectiv profesează în 
branșa lor deja din timpul studiului. O mare parte 
dintre aceștia este activă în poziții de low-manage-
ment în întreprinderi din branșa electronicii din 
spațiul german, care își desfășoară activitatea în 
România (Siemens Romania, Bosch etc.), dar și în 
alte întreprinderi mici și mijlocii. 

Persoane de contact: 
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro

Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București

http://admitere.upb.ro
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Inginerie și Management Inginerie economică în 
domeniul electric, electronic și energetic (ETiT) (B.Sc.)
Durata studiilor: 8 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B.Sc.)

Scurtă descriere: Facultatea de Inginerie în Limbi 
Străine se distinge prin programele sale de studiu 
excelente în domeniul ingineriei economice, desfă-
șurate în limba germană. Programul „Inginerie 
economică în domeniul electric, electronic şi ener-
getic” contribuie grație profilului său interdiscipli-
nar de predare și cercetare la îmbinarea dintre 
tehnică și economie. Atât studenții, cât și partenerii 
din cercetare și practică profită de o ofertă diversi-
ficată de proiecte de viitor.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bacalaureat, a unui dosar de aplicare și 
a unui examen de admitere, care verifică cunoș-
tințe fundamentale de matematică și/sau fizică, 
precum și cunoștințele de limba germană. 

Cunoștințe lingvistice: min. nivel B1 de limbă 
certificat sau promovarea cu succes a examenului 
de admitere – proba de limba germană, respectiv 
încheierea cu succes a anului de studiu pregătitor 
din cadrul universității Politehnica 
Acest an de studiu pregătitor este oferit de universi-
tate, contra cost, candidaților ale căror cunoștințe 
de limba germană nu sunt suficiente pentru 
promovarea examenului de admitere, și constă din 
cursuri intensive de limba germană.

Număr studenți: 48 în total; 25 locuri de studiu în 
primul semestru de specialitate

Număr cadre didactice: 30 

Programe de schimb academic și cooperare: 8 
acorduri Erasmus pentru studenți și pentru cadrele 
didactice; un lectorat DAAD în cadrul Facultății de 
Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Potențiale domenii de activitate: Inginerii formați în 
cadrul acestei specializări sunt căutați în primul rând 
de întreprinderi, ale căror produse au un profil elec-
tric, electronic sau bazat pe tehnologia informațiilor, 
ca de exemplu Siemens Romania, ABB Romania, BCR, 
UniCredit Bank, Raiffeisen Bank etc. În plus, ingineri 
economiști pot fi regăsiți în toate sferele de activitate, 
mai ales în poziții de low-management în întreprin-
deri din spațiul german, care își desfășoară activitatea 
în România. Pentru poziții de conducere la nivel de 
management mediu sau de top, respectiv pentru 
urmarea unei cariere academice este necesară absol-
virea unui masterat de profil. 

Persoane de contact: 
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro

Inginerie și Management Industrial, domeniul mecanic 
(B. Sc.)
Durata studiilor: 8 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B.Sc.)

Scurtă descriere: Facultatea se distinge prin 
programele sale de studiu excelente în domeniul 
ingineriei economice. Programul „Inginerie econo-
mică în domeniul mecanic” contribuie grație profi-
lului său interdisciplinar de predare și cercetare la 
îmbinarea dintre tehnică și economie. Atât studen-
ții, cât și partenerii din cercetare și practică profită 
de o ofertă diversificată de proiecte de viitor.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bacalaureat, a unui dosar de aplicare și 
a unui examen de admitere, care verifică cunoș-
tințe fundamentale de matematică și/sau fizică, 
precum și cunoștințele de limba germană. 

Cunoștințe lingvistice: min. nivel B1 de limbă 
certificat sau promovarea cu succes a examenului 
de admitere – proba de limba germană, respectiv 
încheierea cu succes a anului de studiu pregătitor 
din cadrul universității Politehnica 

Acest an de studiu pregătitor este oferit de universi-
tate, contra cost, candidaților ale căror cunoștințe 
de limba germană nu sunt suficiente pentru 
promovarea examenului de admitere, și constă din 
cursuri intensive de limba germană.

Număr studenți: 50 în total; 25 locuri de studiu în 
primul semestru de specialitate

Număr cadre didactice: 30 

Programe de schimb academic și cooperare: 8 
acorduri Erasmus pentru studenți și pentru cadrele 
didactice; un lectorat DAAD în cadrul Facultății de 
Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Potențiale domenii de activitate: Inginerii formați 
în cadrul acestei specializări sunt căutați în primul 
rând de întreprinderi, ale căror produse provin din 
domeniul mecanic, ca de exemplu Porsche Roma-
nia, Automobile Bavaria etc. În plus, ingineri 
economiști pot fi regăsiți în toate sferele de activi-
tate, mai ales în poziții de low-management în 
întreprinderi din spațiul german, care își desfă-
șoara activitatea în România. Pentru poziții de 
conducere la nivel de management mediu sau de 
top, respectiv pentru urmarea unei cariere acade-
mice este necesară absolvirea unui masterat de 
profil. 

Persoane de contact:  
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro

Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București
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Inginerie și Management – Administrarea și Ingineria 
Afacerilor în Industrie (M.Sc.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Science (M.Sc.)

Scurtă descriere: Facultatea de Inginerie în Limbi 
Străine (FILS) a realizat programul de masterat 
Administrarea şi Ingineria Afacerilor în Industrie 
în colaborare cu renumite cadre didactice ale 
universităților tehnice din Darmstadt, Braun-
schweig, Viena, precum și întreprinderi internațio-
nale (Intel, Noerr Stiefenhofer Lutz etc.), cu scopul 
formării de experți calificați la un nivel înalt de 
calitate și cu competențe pe plan internațional. 
Programul de masterat este destinat în primul rând 
inginerilor care doresc să își însușească în cadrul 
carierei lor profesionale competențe microecono-
mice cu aplicabilitate directă în sfera lor de 
activitate.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bachelor, a unui dosar de aplicare și a 
unui examen de admitere, care verifică cunoștințe 
fundamentale de economie, precum și cunoștințele 
de limba germană și engleză.

Cunoștințe lingvistice: examen de admitere de 
specialitate în limba germană, precum și un inter-
viu în limba engleză 

Număr studenți: 67 în total; 25 locuri de studiu în 
primul semestru de specialitate

Număr cadre didactice: 15

Programe de schimb academic și cooperare: 2 
acorduri Erasmus pentru studenți și pentru cadrele 
didactice; un lectorat DAAD în cadrul Facultății de 
Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Potențiale domenii de activitate: Prin însușirea 
competențelor solicitate pe piața muncii absolven-
ților acestui program li se permite accesul la poziții 
de management la nivel mediu sau de top, mai ales 
în cadrul unor întreprinderi din spațiul german, 
care își desfășoară activitatea în România (Porsche 
Romania, Automobile Bavaria, Bosch, BCR – Erste 
Bank, Raiffeisen Bank etc.)

Persoane de contact:  
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro 
Directorul programului de masterat 
S.l. Dr. Ing. Cristian Mustaţă
 cristian.mustata@upb.ro

Inginerie și Management – Dezvoltarea și Organizarea 
Sistemelor Mecatronice (M.Sc.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Science (M.Sc.)

Scurtă descriere: Condiționată de evoluția tehnolo-
giei, separarea tradițională a disciplinelor de studiu 
din domeniul ingineriei a fost progresiv depășită și 
înlocuită cu noi sfere de activitate, interdisciplinar 
structurate, care solicită competențe extinse.
Programul de masterat cuprinde disciplinele ingi-
nerie mecanică, electronică, automatică, tehnolo-
gia informațiilor, precum și microeconomie pentru 
a acoperi nevoia unei calificări combinate în toate 
aceste domenii. În cadrul acestui program de 
studiu masteranzii sunt familiarizați cu dezvoltarea 
și realizarea de noi sisteme integrate mecatronice, 
cu funcții automatizate și inteligente. Astfel, absol-
venții acestui program vor fi capabili să cerceteze 
în practică noi domenii ale mecatronicii.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bachelor, a unui dosar de aplicare și a 
unui examen de admitere, care verifică cunoștințe 
fundamentale de economie, precum și cunoștințele 
de limba germană.

Cunoștințe lingvistice: examen de admitere de 
specialitate în limba germană, precum și un inter-
viu în limba engleză 

Număr studenți: 25 locuri de studiu în primul 
semestru de specialitate

Număr cadre didactice: 15

Programe de schimb academic și cooperare: 1 
acord Erasmus pentru studenți și pentru cadrele 
didactice; un lectorat DAAD în cadrul Facultății de 
Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Potențiale domenii de activitate: Prin însușirea 
competențelor de specialitate interdisciplinare, 
absolvenții acestui program sunt foarte căutați pe 
piața muncii, facilitându-se astfel accesul la poziții 
de management la nivel mediu sau de top, mai ales 
în cadrul unor întreprinderi din spațiul german, 
care își desfășoară activitatea în România (Porsche 
Romania, Automobile Bavaria, Bosch etc.) 

Persoane de contact:  
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro

Universitatea Politehnica din București Universitatea Politehnica din București
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Inginerie și Management – Excelenţă sustenabilă și 
Leadership în industrie (M.Sc.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Science (M.Sc.)

Scurtă descriere: Facultatea de Inginerie în Limbi 
Străine (FILS) a înființat programul de masterat 
„Excelenţă Sustenabilă şi Leadership în Industrie” 
în colaborare cu renumite cadre didactice din 
Germania și Austria, precum și întreprinderi inter-
naționale (Intel, Linarson, HPE etc.), cu scopul 
formării de experți calificați la un nivel înalt de 
calitate și cu competențe pe plan internațional, 
pregătiți pentru un mediu de afaceri sustenabil. 
Programul de masterat este destinat în primul rând 
inginerilor, care doresc să dobândească în cadrul 
carierei lor profesionale competențe microecono-
mice și principii de sustenabilitate, direct aplica-
bile în sfera lor de activitate.

Criterii de admitere: Admiterea se face pe baza 
diplomei de bachelor, a unui dosar de aplicare și a 
unui examen de admitere, care verifică cunoștințe 
fundamentale de economie, precum și cunoștințele 
de limba germană și engleză.

Cunoștințe lingvistice: examen de admitere de 
specialitate în limba germană, precum și un inter-
viu în limba engleză 

Număr studenți: programul debutează în anul 
academic 2017/2018

Număr cadre didactice: 9

Programe de schimb academic și cooperare: 2 
acorduri Erasmus pentru studenți și pentru cadrele 
didactice; un lectorat DAAD în cadrul Facultății de 
Inginerie în Limbi Străine (FILS)

Potențiale domenii de activitate: Prin însușirea 
competențelor solicitate pe piața muncii absolven-
ților acestui program li se permite accesul la poziții 
de management la nivel mediu sau de top, mai ales 
în cadrul unor întreprinderi din spațiul german, 
interesate de dezvoltarea durabilă și care își desfă-
șoară activitatea în România (Porsche Romania, 

Automobile Bavaria, Bosch, BCR – Erste Bank, 
Raiffeisen Bank etc.). 

Persoane de contact:
Decan FILS
Prof. Dr.Ing. Adrian Volceanov 
 avolceanov@ing.pub.ro
Prodecan FILS, Director linii de studiu în limba 
germană
Prof. Dr.Ing. Cristian Dragomirescu
 cristian.dragomirescu@upb.ro
Directorul programului de masterat 
S.l. Dr. Ing. Cristian Mustaţă
 cristian.mustata@upb.ro

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” DIN BUCUREȘTI 

Data înființării: 1991

Cea mai mare universitate privată din România, cu o 
ofertă de studiu puternic orientată către învăță-
mântul online, având în gestiune propriile posturi 
de radio și televiziune, precum și o editură.

Statut: instituție de învățământ superior privată, 
acreditată, autonomă, de drept public. Capacitate: 
patrimoniu de 45 clădiri (ca. 150.000 mp.). 
Infrastructură IT: aprox. 6000 computere.

Oferta de studiu: 14 facultăți cu 79 de domenii de 
studiu 

Număr cadre didactice: ca. 600 cadre didactice. 
Media de vârstă: aprox. 65% din personalul didactic 
sub 40 de ani

Cooperări internaționale: Universitatea „Jaume I. 
Castello” (Spania), Universitatea Perugia (Italia), 
Universitatea „Ca Foscari di Venice” (Italia), Univer-
sita degli Studi di Torino (Italia), Université de Liège 
(Belgia), Universitatea Paris 8 (Franța), Universitatea 

Salamanca, Universitatea Internațională din Anda-
luzia (Spania), Archives et Musée de la Littérature 
din Bruxelles (Belgia), Universitatea Liberă Internați-
onală din Moldova (Republica Moldova)

Localizare geografică în România: București 

Populație: 2 milioane locuitori

Avantajele poziției geografice: Capitala României  

Adresă:
Universitatea „Spiru Haret” din București
Str. Ion Ghica Nr. 13 
030045 București
  +40-21-3140075
 +40-21-3143908 
 info@spiruharet.ro 
 www.spiruharet.ro

Universitatea „Spiru Haret” din București 

Universitatea Politehnica din București
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Limba și literatura germană B (studii de licenţă)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Program de studiu axat pe 
formarea de cadre didactice și pe știința traducerii. 
Cursuri și seminare pe teme precum literatura 
germană contemporană, lingvistică (germanistică), 
cursuri opționale de literatură și filologie, precum 
și metodica și didactica limbii germane, teorii ale 
traducerii, exerciții aplicate de limbaj și exprimare. 

Criterii de admitere: examen de bacalaureat, 
examen de admitere

Cunoștințe lingvistice: nivel începător

Număr studenți: ca. 24 studenți

Număr cadre didactice: 1 profesor; 2 lectori; 1 
asistent universitar 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Program Erasmus cu Pädagogische Hochschule 
Wien, 1 proiect de cooperare bilaterală cu Universi-
tatea „Ovidius” din Constanța

Potențiale domenii de activitate: predarea limbii 
germane; traducere și interpretare 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Sorin Gădeanu
 sorin.gadeanu@spiruharet.ro 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN 
BUCUREȘTI

Data înființării: 1864

Învățământul superior de construcții din România a 
fost inaugurat în anul 1864 prin înființarea la Bucu-
rești a Școlii de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură, 
redenumită în 1888 Școala Națională de Poduri și 
Șosele, iar în 1921 Școala Politehnica. În anul 1948, 
Școala Politehnică este restructurată, prin crearea a 
două instituții de învățământ superior distincte: 
Institutul Politehnic și Institutul de Construcții. Înce-
pând cu anul 1948 peste 40.000 de ingineri au 
absolvit Institutul de Construcții, devenit ulterior 
Universitatea Tehnică de Construcții din București.

În prezent în cadrul celor 7 facultăți ale universității 
sunt formați ingineri constructori în următoarele 
domenii: construcții civile și industriale, instalații, 
utilaj tehnologic, căi ferate, drumuri și poduri, hidro-
tehnică, geodezie. 157 de profesori și peste 300 de 
colaboratori științifici sunt implicați în acest proces.

Cercetare: În cadrul Universității Tehnice de 
Construcții din București au fost înființate 7 centre 
de cercetare.

Oferta de studiu: 6 facultăți cu predare în limba 
română, o facultate cu predare în limba engleză sau 
franceză, un departament de filologie pentru tradu-
cere și interpretare (limba principală: engleza, limba 
secundară: franceza, germana sau spaniola)

Număr studenți înmatriculați: 6.545 studenți; 64 
doctoranzi

Număr cadre didactice: 451

Cooperări internaționale: Programe Erasmus, care 
în ultimii patru ani au avut în ofertă 72 de locuri 
pentru studenți și 61 de locuri pentru cadre didac-
tice; 79 acorduri de cooperare cu universități din 
Franța, Germania, Austria, Italia, Spania, Portugalia, 
Marea Britanie, Grecia, Belgia, Danemarca, Olanda, 
Suedia și Finlanda; acorduri de dublă diplomă cu 
École Nationale des Ponts et Chaussées Paris; Deut-

scher Akademischer Austauschdienst (DAAD); statut 
de membru în EUCEET (European Civil Engineering 
Education and Training) – un proiect de cooperare 
cu 79 de universități din 18 țări europene; proiectul 
european EDUCATE

Localizare geografică în România: București se 
află în sud-estul României. Orașele mari din vecină-
tate sunt Ploiești și Brașov.

Populație: 2.354.510 locuitori

Avantajele poziției geografice: UTCB este singura 
universitate de construcții de sine stătătoare și cea 
mai veche universitate tehnică din România. Labo-
ratoarele și instalațiile destinate cercetării oferă 
studenților și cercetătorilor condiții excelente de 
punere în aplicare a proiectelor de cercetare. Cu 
sprijinul investițiilor din ultimii ani laboratoarele 
didactice și cercetarea au fost modernizate și dotate 
conform celor mai actuale standarde.  

Adresă:
Universitatea Tehnică de Construcții din București
Bd. Lacul Tei Nr. 124
020396 București
 +40-21-2421208 
 +40-21-2420781
 www.utcb.ro

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Universitatea „Spiru Haret” din București 
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Traducere și Interpretare (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Program de studiu din domeniul 
limbilor moderne aplicate, cu specializare în aria 
de activitate traducere/interpretare, în special în 
domeniul construcții și tehnică. Alături de cursu-
rile de specialitate, studenții au posibilitatea să își 
consolideze cunoștințele obținute pe parcursul 
studiului în cadrul unor stagii de practică desfășu-
rate în diferite întreprinderi. Parteneriatele inter-
naționale înlesnesc efectuarea unor stagii de studiu 
(unul sau mai multe semestre) la universități din 
străinătate. În cadrul acestor stagii, studenții pot 
dobândi calificări suplimentare și alte competențe 
esențiale.

Criterii de admitere: Aplicare conform procesului 
de admitere

Cunoștințe lingvistice: Studenții trebuie să dețină 
cunoștințe de limbă engleză, la nivel de minim B2. 
Cunoștințe de germană – nivel începători

Număr studenți: 189 

Program de masterat: Traducere și interpretare în 
limbaj de specialitate

Număr cadre didactice: în total 26, dintre care 3 
norme de profesor

Programe de schimb academic și cooperare: 
UTCB oferă programe de schimb academic pe plan 
european în cadrul programelor Erasmus și al 
parteneriatelor cu: Université d‘Artois Arras, 
Université de Bretagne-Sud, Université Paris VII 
Diderot, Université Paris X Nanterre (Franța), 
Hochschule Magdeburg-Stendal, Universität 
Leipzig (Germania), Universidade de Vigo (Spania) 
și Rēzeknes Augstskola (Letonia). În cadrul Depar-
tamentului de Traducere și Interpretare sunt activi 
în fiecare an un asistent de limbă DAAD, un practi-
cant ÖAD, un lector din Franța și doi lectori din 
Spania. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 

programului de studiu de limbi moderne aplicate 
dețin cunoștințe tehnice generale și de competențe 
practice, care îi califică pentru o activitate profesi-
onală de experți în comunicarea interculturală sau 
pentru un alt studiu de aprofundare. Ei au posibili-
tatea să lucreze ca traducători tehnici în diferite 
întreprinderi sau arii de activitate care presupun o 
calificare în domeniul limbilor străine. Astfel ei pot 
activa în cadrul unui birou de traduceri, în 
mass-media, în cadrul unei edituri, în învățământ, 
în întreprinderi străine, în diferite organizații sau 
ca traducători/ interpreți independenți. 

Persoană de contact: 
Lect. Dr. Cătălina Radu
 catalinaradu2004@yahoo.com 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

• Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) este o instituție 
publică de învățământ superior multiculturală, 
care ocupă cu regularitate în rankingurile interna-
ționale unul din primele trei locuri între universi-
tățile din România.

• Date importante
• Scurt istoric
• 1581 Colegiul Major Iezuit din Cluj; 1698: Colle-

gium Claudiopolitanum; 1774-1775: Colegiul 
Academic Universitar din Cluj a trecut sub condu-
cerea Ordinului Piarist; 1784: Lyceum Regium 
Academicum;

• 1872 Întemeierea Universității Regale Maghiare 
de la Cluj, care din 1881 va purta numele împăra-

tului „Franz Josef“; 
• 1919-1940 Înființarea Universității Româ-

nești, care din 1 octombrie 1927 va purta numele 
„Regele Ferdinand I“;

• 1945 Existența unei universități cu predare în 
limba română Universitatea „Babeș” și a uneia cu 
predare în limba maghiară – Universitatea 
„Bolyai”;

• Universitatea Babeș-Bolyai
Facultăți și studiu

• 21 facultăți;
• 248 programe de studiu de tip bachelor (BA), 

dintre acestea 150 cu predare în limba română, 72 
în limba maghiară, 9 în limba germană, 15 în 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Universitatea Tehnică de Construcții din București

CLUJ-NAPOCA 
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limba engleză, 2 în limba franceză;
• 284 programe de masterat (MA), dintre acestea 

184 cu predare în limba română, 44 în limba 
maghiară, 6 în limba germană, 43 în limba 
engleză, 6 în limba franceză, 1 în limba italiană;

• peste 1.400 cadre didactice proprii, dintre acestea 
208 profesori, 428 docenți; numeroși profesori 
invitați și profesori emeriți;

• peste 42.000 studenți (BA, MA, doctorat, postdoc-
torat). Dintre aceștia aproximativ 900 sunt înma-
triculați în cadrul liniilor de studiu în limba 
germană și ca. alți 1.000 învață limba germană ca 
limbă străină.

 
Dotări

teren de sport cu bazin, terenuri de tenis, pistă de 
alergat, terenuri de fotbal, sală de atletism etc; 
grădină botanică, observator astronomic; muzeele 
universității și vivariu

cămine studențești cu 6.168 locuri disponibile și 
hotelul universității cu 269 de locuri; 

3 centre de practică cu 233 locuri de cazare; 

centre de limbă: Institut für deutschsprachige Lehre 
und Forschung (IDLF)/ Institutul pentru Predare și 
Cercetare în Limba Germană, Centrul Cultural 
German, British Council, posibilități de a învăța 
limbile franceză, italiană, portugheză, coreeană, 
rusă, chineză.

Cooperări internaționale

150 acorduri de parteneriat cu universități euro-
pene, majoritatea din Franța (50), universități și 
institute de cercetare (de ex. Forschungszentrum 
Karlsruhe KIT) din Germania (20), universități din 
Austria (7), universități din Italia (10), universități din 
Ungaria (15); 32 acorduri de parteneriat cu universi-
tăți din Asia (Taiwan, Japonia, China, Coreea de 
Sud, Singapore, Malaezia, India, Azerbaidjan, Kaza-
hstan, Turkmenistan); 31 acorduri de parteneriat cu 
universități din USA și Canada; 21 acorduri de parte-
neriat cu universități din Orientul Mijlociu și Africa 

de Nord (Turcia, Israel, Algeria, Egipt, Africa de Sud, 
Benin, Senegal, Nigeria, Mauritania);

Statut de membru

Magna Charta Observatory, Danube Rector’s Confe-
rence, Santander Group, Agence Universitaire de la 
Francophonie, Regional Conference of the Rectors 
of Central and European Francophone Universities, 
European University Association, European 
Language Council, Cluj IT Cluster 

Liniile de studiu în limba germană ale UBB 

www.facebook.com/deutschsprachigestudien.ubb

Etape în evoluție

• 1995 – Reorganizarea universității în trei secții, în 
funcție de limba de predare: română, maghiară, 
germană 

• 2005-2006 – Sistemul Bologna
• 2011 – Legea Învățământului consfințește struc-

tura tripartincă a universității
• 2015 – Al 20-lea jubileu al direcției de studiu în 

limba germană din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai

Liniile de studiu și oferta lor

9 programe de tip bachelor și 6 masterate în limba 
germană, dintre acestea un program cu dublă 
diplomă și un joint-degree-program;

studii de doctorat în limba germană sunt posibile în 
următoarele domenii: matematică, filologie, fizică, 
chimie, geografie, biologie, geologie, istorie și filo-
sofie, psihologie și științe ale educației, drept, științe 
economice, teologie ortodoxă și romano-catolică.

37 cadre didactice proprii, dintre acestea 4 profesori 
și 9 docenți; 3 lectori DAAD și 1 asistent de limbă 
DAAD; 20 docenți străini

2015: certificarea cunoștințelor de limbă germană 
prin intermediul unui proiect DAAD de către Centrul 
Goethe/ Centrul Cultural German din Cluj 

900 studenți (bachelor, masterat, doctorat)

Cooperări internaționale și parteneriate

A. Instituții academice: cooperări cu peste 28 de 
universități și institute germane, austriece sau elve-
țiene, ca de exemplu: Tübingen (40 ani de partene-
riat în anul 2015), Regensburg, Jena, Magdeburg, 
Leipzig, Münster, Rostock, München, Ludwigsburg, 
Mitweida, Viena, Graz, Innsbruck, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, PH Zürich;

B. Sponsoring din partea industriei și stagii de 
practică: E.ON România, STRABAG, REHAU, NTT 
DATA România (fosta EBS România), Porsche AG, 
MHPA Porsche Company, Kaufland România, 
DEDEMAN, Continental România, URSUS Breweries 
etc.

Orașul și oferta sa

Localizare geografică în România: nord-vestul 
României, în Transilvania, capitala județului Cluj

Populație: 324.576 locuitori

Avantajele poziției geografice: 

• aeroport; clinici universitare; centre comerciale;
• câte 2 teatre de stat și opere de stat (română și 

maghiară), filarmonică, teatru de păpuși, nume-
roase muzee, cinema etc.; 

• Centrul Cultural German/ Centrul Goethe, Biblio-
teca Austria;

• Festivaluri internaționale: TIFF – Transilvania 
International Film Festival, Electric Castel Festival, 
Untold Festival;

• acces la obiective turistice interesante: mănăsti-
rile din Moldova (Bucovina) în est, bisericile din 
lemn din Maramureș în nord, orașe și biserici 
fortificate săsești din Transilvania, sate șvăbești în 
vest, Banat cu Timișoara și regiunea sa montană; 

• aici se află Clubul Oamenilor de Afaceri de Limbă 
Germană din Transilvania de Nord.

Adresă:
 www.ubbcluj.ro 
 UnivBabesBolyai

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Limba și Literatura Germană (B.A.) 
Germana ca specializare principală și secundară 
Universitate: Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca

Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: La Facultatea de Litere a Univer-
sității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca disciplina 
Limba și Literatura Germană poate fi studiată ca 
specializare principală sau secundară, în combina-
ție cu altă specializare filologică secundară sau 
respectiv principală din oferta facultății: engleză, 
franceză, italiană, spaniolă, norvegiană, finlan-
deză, japoneză, chineză, coreeană, limbi clasice 
(latină, greaca veche, ebraică), română, maghiară 
sau literatura comparată.
Oferta Catedrei de Limbă și Literatură Germană 
cuprinde manifestări de diferite tipuri (cursuri 
obligatorii secondate de seminare, cursuri opțio-
nale și seminare practice) cu următoarele tema-
tici-cheie: introducere în germanistică, literatură și 
lingvistică, limba germană contemporană, litera-
tura germană, epoci și genuri literare, practica 
limbii germane, cultura și literatura minorității 
germane din România, cultură și civilizație din 
spațiul germanofon (Germania, Austria, Elveția). 
Oferta de studiu este completată de alte activități 
extra-curriculare, ca de exemplu clubul de film 
studențesc. Studenții sunt îndrumați pe parcursul 
celor șase semestre de studiu de către un tutor de 
an (cadru didactic) și studenți din anii superiori.

Criterii de admitere: examen de admitere

Cunoștințe lingvistice: nivel B1/B2: cunoștințe 
bune de limba germană (oral și scris)

Debutul anului de studiu: semestrul de iarnă

Număr studenți: 28 de locuri fără taxă și 50 de 
locuri cu taxă pentru germana ca specializare 
principală

Număr cadre didactice: 1 profesor, 3 conferențiari, 
3 lectori, 2 asistenți universitari, 1 lector DAAD, 1 
lector ÖAD

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriat DAAD cu Justus-Liebig-Universität 
Gießen; parteneriate internaționale cu Pädagogis-
che Hochschule Ludwigsburg și IKGS München; 
Erasmus +: Universität Wien, TU Dresden, Univer-
sität Leipzig, Universität Osnabrück, Universität 
Potsdam, Universität Regensburg, Julius-Maximili-
ans-Universität Würzburg, Eberhard Karls Univer-
sität Tübingen, cu universitățile din Budapesta  
și Pecs; programul Vladimir Admoni cu: 
Humboldt-Universität Berlin, Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt an der Oder și universitățile 
Comenius din Bratislava și Eötvös Loránd din 
Budapesta

Potențiale domenii de activitate: învățământ, acti-
vitate jurnalistică în mass-media, activități din 
domeniul literar și cultural (lector de editură, refe-
rent cultural), activități în biblioteci, învățământ 
superior și instituții de cercetare, traducere 

Persoană de contact: 
Conf. Univ. Dr. Daniela Vladu
 vdanilu@yahoo.de

Pedagogia învăţământului primar și preșcolar (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Din anul academic 1999/2000 
specializarea cadrelor didactice din ciclul primar 
(clasele 1-4) a devenit o sarcină a universităților. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv Universitatea 
Babeș-Bolyai (UBB) a înființat singurul program de 
studiu de tip bachelor în limba germană, destinat 
învățătorilor din ciclul primar și educatorilor, în 
cadrul extensiei universitare UBB de la Sibiu. 
Programul de studiu Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar nu se concentrează numai pe 
instruirea teoretică și pedagogică a viitoarelor 
cadre didactice din ciclul primar și preșcolar, ci 
acordă o atenție deosebită și formării practice în 
cadrul diferitelor discipline: germană, română, 
matematică, educație civică, istorie, geografie, 
muzică, educație artistico-plastică, lucru manual, 
sport, învățare interculturală. O materie nou intro-
dusă în program este pedagogia teatrului, care se 
dorește a deschide noi perspective în dezvoltarea 
profesională și personală a studenților. Docenții 
din cadrul acestui program sunt membri ai Depar-
tamentului de Pedagogie și Didactică în Limba 
Germană (Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației), ai Facultății de Litere, precum și alți 
docenți și profesori din cadrul liniilor de studiu în 
limba germană ale Universității Babeș-Bolyai sau al 
universităților partenere. Parteneriatele internațio-
nale ale Departamentului de Pedagogie și Didactică 
în Limba Germană permit invitarea pentru stagii 

de predare a unor cadre de specialitate din spațiul 
academic germanofon. Studenții sunt îndrumați 
constant pe parcursul celor șase semestre de un 
tutor de an (cadru didactic).

Criterii de admitere: înscriere

Cunoștințe lingvistice: nivel B2/C1

Număr studenți: 10 locuri de studiu fără taxă și 15 
cu taxă

Număr cadre didactice: 3 cadre didactice angajate 
permanent, precum și docenți invitați de la univer-
sități partenere 

Programe de schimb academic și cooperare: Eras-
mus: Universität Regensburg, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Friedrich-Alexander-U-
niversität Erlangen-Nürnberg (Germania), Pädago-
gische Hochschule Zürich (Elveția); DAAD: Pädago-
gische Hochschule Ludwigsburg; Proiecte de 
cooperare: Universität Bremen, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Institut für Germanistik 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Katholische 
Universität Eichstätt

Potențiale domenii de activitate: învățământ 
primar și preșcolar (grădinițe) 

Persoană de contact:
Lector Dr. Mirona Stănescu
 mirona.stanescu@ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Relaţii Internaţionale și Studii Europene (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Oferta programului de studiu în 
limba germană Relații Internaționale și Studii 
Europene are ca obiectiv principal formarea de 
specialiști în domeniul studiilor europene, al rela-
țiilor internaționale, al instituțiilor și organismelor 
europene și internaționale, precum și al științelor 
umaniste clasice. Abordări transdisciplinare, isto-
rice, economice, socio-culturale și politologice se 
îmbină în programa acestei direcții de studiu 
pentru a oferi studenților un spectru cât mai larg 
de posibilități de analiză, precum și perspective 
variate pentru o profesie și cercetare ulterioară. 
Cursurile oferite în domenii precum istorie, institu-
ții europene, politologie, relații internaționale, 
studii culturale, sociologie, economie, filozofie și 
drept, secondate de numeroase programe de 
schimb academic sunt concepute să stimuleze 
gândirea multidisciplinară și critică, dar și compe-
tența interculturală și cea europeană ale studenți-
lor. Cursuri de metodologie și materii suplimentare 
sunt destinate transmiterii de competențe 
transversale. 

Criterii de admitere: bacalaureat sau o diplomă 
similară, care să permită accesul la un studiu 
universitar. Nota de admitere este calculată ca 
medie aritmetică, cu 4 decimale, din 2 note obți-
nute la probele în scris la bacalaureat, alese de 
candidat.

Cunoștințe lingvistice: Candidații, care nu au 
studiat la licee în limba germană sau bilingve, 
trebuie să ateste un nivel de limbă min. B2. Urmă-
toarele certificate de limbă sunt recunoscute: DSD 
(Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonfe-
renz, Zweite Stufe B2, C1); ÖSD (Das österreichis-
che Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2); Goethe-Zer-
tifikat B2; ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) 
B2; ZMP (Goethe Zertifikat) C1; PWD (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch International) C1; ZOP (Goethe 
Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2; KDS 
(Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2; GDS (Großes 

Deutsches Sprachdiplom) C2+; TestDaF (Test Deut-
sch als Fremdsprache) B2, C1; certificate emise de 
centrele de limbă ale UBB: Alpha sau Lingua.

Număr studenți: 18 locuri fără taxă și 77 locuri de 
studiu cu taxă în primul semestru 

Număr cadre didactice: 8 cadre didactice cu 
normă permanentă, 2 docenți invitați, 1 tutore

Programe de schimb academic și cooperare: 
program de dublă diplomă cu Otto-von-Guericke-U-
niversität Magdeburg în domeniul studiilor euro-
pene; schimb academic de cadre didactice și 
studenți cu: Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, Hochschule Fulda, 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Westfä-
lische Wilhelms Universität Münster, Universität 
Oldenburg, Hochschule Zittau/Görlitz, Universität 
Salzburg, Universität Wien, Uniwersytet Opolski 
(Polonia)

Potențiale domenii de activitate: instituții ale UE, 
UNO, UNESCO, OSCE; diplomație; instituții ale 
statului: parlament, guverne, ministere, prefecturi, 
primării, consilii locale și județene; agenții de 
dezvoltare regională; partide politice; camere de 
industrie și comerț; centre comerciale; organizații 
non-guvernamentale; instituții sociale și culturale; 
firme multinaționale; firme de consiliere în dome-
niul programelor europene și al resurselor umane; 
mass-media; învățământ și instituții de cercetare 

Persoană de contact: 
Lector Dr. Christian Schuster
 christian.schuster@ubbcluj.ro

Jurnalism (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Programul de studiu în limba 
germană Jurnalism se integrează în tradiția transil-
vană a presei în limba germană. Importante pentru 
această direcție de studiu sunt presa germană și 
evoluția ei atât pe plan românesc cât și german. 
Jurnalismul este astăzi un element necesar al socie-
tății noastre. Jurnaliștii nu contribuie doar la trans-
miterea de informații și elucidarea acestora pentru 
populație, ci pot deveni în același timp figuri 
simbolice și formatori de opinie. Programul oferă o 
varietate de posibilități de carieră. Studenții sunt 
formați nu numai în domeniul mijloacelor media 
tipărite (print), ci și în sfera jurnalismului TV, radio 
sau online. Multitudinea de exerciții practice și 
workshopuri contribuie la dezvoltarea creativității 
studenților.

Criterii de admitere: bacalaureat, scrisoare de 
motivație

Cunoștințe lingvistice: Sprachdiplom; TestDaF sau 
test de limbă la înscriere 

Număr studenți: 5 locuri de studiu fără taxă și 25 
de locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 1 lector

Programe de schimb academic și cooperare: 5 
acorduri Erasmus: Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Fachhochschule Hannover, Fachhochsc-
hule Mittweida, MedienCampus Bayern e.V., Fach-
hochschule Kiel

Potențiale domenii de activitate: În urma cunoș-
tințelor și competențelor dobândite pe parcursul 
studiului, studenții pot aplica pentru profesii din 
următoarele domenii: media print (reporter, redac-
tor, editor, fotoreporter, redactor tehnic), media 
audiovizuală și mijloace media noi (reporter, redac-
tor, redactor-online, web designer). 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mirela Abrudan
 mirela.abrudan@fspac.ro
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Comunicare, Relaţii Publice și Publicitate (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Programul de studiu în limba 
germană Comunicare și Relații Publice (PR) a fost 
înființat în anul 2003 în cadrul Facultății de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării. Schim-
bările radicale survenite în spațiul comunicațional, 
evoluția rapidă a sistemelor de relații publice (PR) 
și implicit potențialul mare al pieței de muncă, atât 
în domeniul public cât și cel privat (de ex. agenții 
de publicitate și PR), au stat la baza acestei 
inițiative.
Știința comunicării, și în special relațiile publice, 
constituie un domeniu de studiu relativ nou în 
universitățile din România. Departamentul în 
limba germană al facultății noastre este singurul de 
acest tip din România și oferă avantajul predării 
unor grupe restrânse de studenți, garantând astfel 
și o îndrumare optimă a acestora. Începând cu anul 
2011 liniile de studiu în limba română, germană și 
maghiară ale Departamentului de Comunicare, 
Relații Publice și Publicitate din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai au fost evaluate de către Ministerul 
Educației și Cercetării ca fiind excelente, acordân-
du-li-se calificativul A1, specific celor mai bune 
programe universitare din țară.

Programul de bachelor Comunicare și PR are o 
orientare internațională, în cadrul său predând 
alături de cadre didactice din țară și docenți din 
Germania și Austria.

Există posibilități de bursă în străinătate, atât 
pentru un stagiu de studiu (semestru), cât și pentru 
practică. Programul are și o dimensiune practică, 
întrucât integrarea absolvenților noștri pe piața 
muncii este foarte importantă pentru noi. Alături 
de predare, cercetarea joacă un rol decisiv, proiec-
tele de cercetare fiind de cele mai multe ori 
internaționale.

Criterii de admitere: bacalaureat, scrisoare de 
motivație

Cunoștințe lingvistice: Sprachdiplom; TestDaF sau 
test de limbă la înscriere 

Număr studenți: 14 locuri de studiu fără taxă și 36 
de locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 1 conferențiar, 2 lectori, 1 
asistent universitar

Programe de schimb academic și cooperare: 5 
acorduri Erasmus: Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Fachhochschule Hannover, Fachhochsc-
hule Mittweida, MedienCampus Bayern e.V., Fach-
hochschule Kiel

Potențiale domenii de activitate: În urma cunoș-
tințelor și competențelor dobândite pe parcursul 
studiului, studenții pot aplica pentru profesii din 
următoarele domenii: consilier relații publice (PR), 
purtător de cuvânt, manager evenimente, coordo-
nator strategic, mediator, negociator, analist 
media, director creație, copywriter, consilier 
comunicare, strateg campanii, ofițer de presă etc. 

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mirela Abrudan
 mirela.abrudan@fspac.ro

Pregătirea Personalului Didactic
Durata studiilor: nivel BA: 6 semestre, nivel MA: 4 
semestre

Diplomă: certificat nivel 1/ nivel 2 

Scurtă descriere: Formarea psihopedagogică a 
cadrelor didactice este concepută la Universitatea 
Babeș-Bolyai conform Legii educației naționale ca 
program de formare inițială și continuă, care 
secondează studiul principal. Organizarea și coor-
donarea acestui program revine în sarcina Depar-
tamentului pentru Pregătirea Personalului Didac-
tic. Programul este oferit complet în limba 
germană. Cursurile sunt asigurate de cadre didac-
tice ale Departamentului de Pedagogie și Didactică 
în Limba Germană și cadre didactice de specialitate 
de la universități partenere din spațiul germano-
fon. Se face diferența între germanistică, științe 
umaniste și științele naturii, în funcție de ocuparea 
locurilor de studiu în programele respective.
Formarea personalului didactic are loc pe două 
niveluri, care permit accesul la catedră la clase 
diferite. Primul nivel permite predarea în anii de 
școală obligatorii (clasele 1-10), respectiv cel de-al 
doilea nivel la clasele 11-12. Programul de formare 
este adaptat structurii bachelor/ masterat.

Materiile predate pe parcursul formării sunt 
impuse prin lege de Ministerul Educației, fapt care 
permite o formare omogenă, valabilă pentru întreg 
sistemul de învățământ preuniversitar din Româ-
nia. Formarea se încheie cu un examen, organizat 
în cadrul Universității prin intermediul Departa-
mentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 
În calitatea sa de instituție de stat responsabilă 
pentru formarea psihopedagogică, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic își asumă 
și formarea continuă și specializarea cadrelor 
didactice din domeniul învățământului și din afara 
sa. Diferite oferte post-universitare vin în întâmpi-
narea atingerii acestor obiective.

Criterii de admitere: înscriere în momentul accep-
tării locului în cadrul programului de studiu 
principal

Cunoștințe lingvistice: nivel B1

Începutul studiului: 1 octombrie 

Număr cadre didactice: 5

Programe de schimb academic și cooperare: Eras-
mus: Universität Regensburg, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Friedrich-Alexander-U-
niversität Erlangen-Nürnberg, Pädagogische 
Hochschule Zürich (Elveția); DAAD: Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg; Proiecte de cooperare: 
Universität Bremen, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg, Institut für Germanistik Justus-Lie-
big-Universität Gießen, Katholische Universität 
Eichstätt

Potențiale domenii de activitate: învățământ 
primar și secundar

Persoană de contact:
Lector Dr. Mirona Stănescu
 mirona.stanescu@ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Ecologie și Protecţia Mediului (B.Sc.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Sciences (B.
Sc.)

Scurtă descriere: Studiul ecologiei și a protecției 
mediului se află în oferta Facultății de Biologie și 
Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din 
anul 2005, conceput ca program de tip bachelor de 
6 semestre, în limba germană. 

Din anul 2008 universitățile din Cluj-Napoca și 
Rostock și-au armonizat ofertele de studiu în 
cadrul unui program cu diplomă dublă (double 
degree), astfel încât studiul poate avea loc alterna-
tiv în cadrul ambelor universități. Prin urmare 
puteți decide ca student dacă doriți să absolviți 2 
semestre la Cluj sau la Rostock.
Favorizată de poziționarea sa geografică, România 
se distinge printr-o diversitate biologică deosebită. 
Programul nostru oferă o instruire aprofundată în 
domeniul ecologiei și al protecției mediului, și 
implicit perspective bune pentru găsirea unui loc 
de muncă în această sferă de activitate. Teoria este 
completată de stagii de practică atractive, desfășu-
rate pe timpul verii, parțial și în străinătate. 
Competențele obținute în cadrul acestui program 
de studiu permit absolvenților să se implice activ în 
conservarea naturii, în România dar și la nivel 
European. 

Tematica programului cuprinde următoarele puncte 
centrale: ecologia organismelor care trăiesc în apă 
dulce și pe uscat, cunoașterea diferitelor specii și 
biologie moleculară, protecția și conservarea speciilor 
și a habitatelor periclitate (biologia protecției naturii), 
punerea în aplicare a măsurilor de protecție a naturii. 

Criterii de admitere: bacalaureat + multiple choice 
test

Cunoștințe lingvistice: nivel B2

Număr studenți: 5 locuri de studiu fără taxă + 10 
locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 1 profesor, 5 colaboratori 
științifici

Potențiale domenii de activitate: stat sau angaja-
tori privați (școli, institute de cercetare, universi-
tăți, administrație parcuri și rezervații naționale 
etc.). O activitate independentă (servicii ecologice 
și birouri de planificare a mediului) poate constitui 
de asemenea o alternativă atractivă pentru absol-
venții noștri. 

Persoane de contact:  
Prof. Dr. László Rákosy 
 laszlorakosy@hasdeu.ubbcluj.ro 
Lect. Dr. Craioveanu Cristina
 cristinacraioveanu@gmail.com

Didactica Limbii și Literaturii Germane, a Culturii și Civilizaţiei 
Germane a Europei Centrale și de Sud-Est (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Masteratul este conceput ca o 
extensie a formării de specialitate și didactice în 
domeniul predării științelor umaniste în România. 
Cercetarea concentrată pe predarea limbii și a lite-
raturii germane și cea în domeniul științelor 
umaniste permite absolvenților o îmbunătățire a 
competențelor lor de învățare și de predare, 
precum și o viziune mai profundă asupra cercetării 
literaturii, culturii și istoriei Europei de Sud-Est.

Formarea istorico-culturală propusă de acest 
program de masterat poate fi considerată baza unei 
cercetări independente ulterioare sau o completare 
a altor teme-cheie. 

Catedra de Limbă și Literatură Germană, coorgani-
zatoare a masteratului întreține contacte strânse cu 
Institutul pentru Cultura și Istoria Germană din 
Sud-Estul Europei/ Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas afiliat la Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, dar și cu Justus-Lie-
big-Universität Gießen. 

Criterii de admitere: interviu, prezentarea unui 
proiect de cercetare, care urmează să se desfășoare 
pe parcursul masteratului 

Cunoștințe lingvistice: nivel B2/ C1

Debutul anului de studiu: 1 octombrie

Număr studenți: 10 locuri fără taxă și 40 de locuri 
cu taxă 

Număr cadre didactice: 3 angajați permanenți, 
profesori invitați de la universități partenere

Programe de schimb academic și cooperare: Eras-
mus: Universität Regensburg, Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, Friedrich-Alexander-U-
niversität Erlangen-Nürnberg, Pädagogische 
Hochschule Zürich (Elveția); DAAD: Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg; Proiecte de cooperare: 
Universität Bremen, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg, Institut für Germanistik Justus-Lie-
big-Universität Gießen, Katholische Universität 
Eichstätt

Potențiale domenii de activitate: învățământ, 
cercetare în domeniul cultură și civilizație sau isto-
rie ale minorităților germane din sud-estul Europei 

Persoană de contact:
Lector Dr. Mirona Stănescu
 mirona.stanescu@ubbcluj.ro
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Germanistica în Context European (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Programul de masterat de 2 ani, 
Germanistica în Context European, completează 
oferta de studiu a Facultății de Litere din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai, punând accentul în mod 
intenționat pe o temă foarte specifică: germanistica 
din România, privită în contextul înființării și 
evoluției sale. 
Printre temele de studiu propuse se numără: înce-
puturile literaturii germane în Europa de Sud-Est, 
literatura germană în perioada modernă/ după 
1945, filozofia germană a secolului 20, istoria 
germană (sec. 17-18), relațiile interculturale 
româno-germane, literatura germană pentru copii 
și tineret, cultura și literatura austriacă, lingvistică 
și traductologie, tendințe actuale în teorie și prac-
tică (studiu de caz: cercetarea operei lui Paul 
Celan).

Criterii de admitere: examen de admitere. Sunt 
admiși absolvenții care au o diploma în științele 
umaniste, preferabil în următoarele domenii: 
germanistică, etnologie, istorie sau filozofie.

Cunoștințe lingvistice: nivel B2-C1

Număr studenți: 10 locuri de studiu fără taxă și 40 
locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 1 profesor, 3 conferențiari, 
3 lectori, 1 profesor invitat, 1 lector DAAD, 1 lector 
ÖAD

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriat DAAD cu Justus-Liebig-Universität 
Gießen; parteneriate internaționale cu Pädagogis-
che Hochschule Ludwigsburg și IKGS München; 
Erasmus +: Universität Wien, TU Dresden, Univer-
sität Leipzig, Universität Osnabrück, Universität 
Potsdam, Universität Regensburg, Julius-Maximili-
ans-Universität Würzburg, Eberhard Karls Univer-
sität Tübingen, cu universitățile din Budapesta și 
Pécs; programul Vladimir Admoni cu: Humboldt-U-
niv. Berlin, Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
an der Oder și universitățile Comenius și Eötvös 
Loránd din Budapesta

Potențiale domenii de activitate: cercetare și 
predare în domeniul universitar, activități în dome-
niul cultural, traducere 

Persoană de contact: 
Conf. Univ. Dr. Daniela Vladu
 vdanilu@yahoo.de

Management Internaţional în Limba Germană (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Obiectivele principale ale acestui 
program de masterat constau în dobândirea și 
aprofundarea conceptelor, a teoriilor și a metode-
lor specifice managementului internațional. În 
același timp se urmărește aprofundarea cunoștințe-
lor de către masteranzi prin intermediul burselor 
DAAD, ERASMUS și ROTARY, precum și pregătirea 
lor în vederea dezvoltării competențelor practice 
necesare pentru a putea activa în cadrul unor 
companii germane, ca de exemplu NTT Data 
Company, REHAU Polymer, E.ON Romania, MHP 
– a Porsche Company, BOMBARDIER, msg System, 
SAP, GENPACT, OFFICE DEPOT etc. 

Criterii de admitere: examen de admitere 

 • 50% contează nota finală, obținută la nivelul de 
bachelor

 • 50% contează examenul scris în limba germană 
la materiile „management internațional“ și 
„managementul calității“.

Cunoștințe lingvistice: nivel B2

Număr studenți: 30 locuri de studiu fără taxă și 20 
locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 18 cadre didactice din 
România și ca. 13 cadre didactice din străinătate 
pro semestru 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Universität Siegen (din 2005/2006),Universität Trier 
(din 2003/2004), Wirtschaftsuniversität Wien (din 
2003/2004), Universität Wien: parteneriat inter-uni-
versitar (din 2003/2004), Freie Universität Berlin 
(din 2004/2005), Universität Graz (din 2004/2005), 
FH Würzburg (din 2006/2007), FH Nürtingen-Geis-
lingen (din 2006/2007), Universität Bern (din 2008)

Potențiale domenii de activitate: Oferta acade-
mică a acestui masterat a fost realizată în partene-
riat cu următoarele instituții de învățământ supe-
rior: Universität Wien, Universität Trier, 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Nürtingen-Geislingen și Universität Bern. În același 
timp studenții au posibilitatea să beneficieze de un 
internship ERASMUS cu o durată de peste 3 luni 
(01.07 – 30.09) în cadrul MHP – a Porsche 
Company. 

Absolvenții noștri pot profesa ca: manager 
sisteme de management al calității, manager 
vânzări, manager de proiect, expert în manage-
mentul investițiilor, consilier management, expert, 
evaluator, cercetător/ om de știință în domeniile 
management și marketing. 

Persoane de contact: 
Prodecan: Prof. univ. dr. Mihaela Drăgan 
 mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro
Director departament: Prof. univ. dr. Mariana 
Mureșan
 mariana.muresan@econ.ubbcluj.ro
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Studii Politice Europene Comparate: Germania și Europa 
de Est (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Masteratul permite formarea de 
specialiști în analize multidisciplinare (istorice, 
filozofice, economice, politice și juridice) ale 
proceselor de tranziție din spațiul public european. 
În prim-planul acestora se află relațiile dintre 
Germania și Europa de Est. Programul dorește a fi 
și o bază solidă pentru o specializare ulterioară în 
cadrul unor studii de doctorat din domeniile: relații 
internaționale, integrare europeană, științe politice 
sau filozofie politică sau să faciliteze orientarea 
profesională în domeniile amintite, în care este 
nevoie de o calificare la un nivel înalt.
Grație cooperării cu parteneri din spațiul germano-
fon, îndeosebi cu Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, masteranzii noștri au posibilitatea să 
își desfășoare cercetarea în contact direct cu socie-
tatea germană și lumea academică vorbitoare de 
germană. Abordarea interculturală permite astfel 
și o viziune critică asupra particularităților societă-
ților din țările Europei Centrale și de Est, și în 
special asupra celei românești.

Criterii de admitere: diplomă de bachelor sau altă 
diplomă recunoscută ca având aceeași valoare + 
interviu

Cunoștințe lingvistice: Premisa este stăpânirea 
foarte bună a limbii germane.

Număr studenți: 10 locuri fără taxă și 15 locuri de 
studiu cu taxă în primul semestru 

Număr cadre didactice: 4 cadre didactice cu 
normă permanentă, docenți invitați

Programe de schimb academic și cooperare: 
acord de cooperare cu Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg; se urmărește acordarea de 
diplome duble; schimb academic de cadre didac-
tice și studenți cu: Rheinisch-Westfälische Technis-
che Hochschule Aachen, Hochschule Fulda, 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Westfä-
lische Wilhelms-Universität Münster, Universität 
Oldenburg, Hochschule Zittau/Görlitz, Paris 
Lodron, Universität Salzburg, Universität Wien, 
Uniwersytet Opolski (Polonia)

Potențiale domenii de activitate: instituții ale UE, 
UNO, UNESCO, OSCE; diplomație; instituții ale 
statului: parlament, guverne, ministere, prefecturi, 
primării, consilii locale și județene; agenții de 
dezvoltare regională; partide politice; camere de 
industrie și comerț; centre comerciale; organizații 
non-guvernamentale; instituții sociale și culturale; 
firme multinaționale; firme de consiliere în dome-
niul programelor europene și al resurselor umane; 
mass-media; învățământ superior și instituții de 
cercetare|

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Edit Szegedi
 edit.corona@yahoo.com

Joint Master Istoria Europei de Sud-Est (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Programul Joint Master Istoria 
Europei de Sud-Est, inițiat de Karl-Franzens-Uni-
versität Graz (Austria), Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca (România) și Universitatea Ljubl-
jana (Slovenia) oferă tinerilor o specializare, care 
are ca obiectiv creșterea șanselor lor pe piața 
muncii și transformarea lor în martori informați ai 
procesului de integrare europeană.
În anul 2012, în urma semnării unui nou acord de 
cooperare au fost integrate alte 5 universități parte-
nere în program: Universitatea Macedonia Thessalo-
niki (Grecia), Universität Regensburg (Germania), 
Universitatea din Sofia (Bulgaria), Universitatea din 
Novi Sad (Serbia), Universitatea din Zagreb (Croația).
Programul se adresează absolvenților din domeniul 
științelor umaniste. Studenții interesați aplică la 
una din universitățile menționate mai sus, care 
devine universitatea lor de bază (Home University) și 
vor studia un semestru obligatoriu la una din cele-
lalte universități (Host University). În cadrul unei 
școli interdisciplinare de vară au posibilitatea să 
profite de expertiza tuturor instituțiilor partenere. 
Pentru semestrul de mobilitate se poate aplica la 
universitatea de bază (Home University), pentru 
susținere financiară, de exemplu o bursă Erasmus.
Studenții încheie programul cu un Joint Degree, 
recunoscut automat în toate țările universităților 
partenere. 
În centrul acestui program de studiu de doi ani se 
află trei module de specialitate, intercondiționate, 
care oferă bazele esențiale pentru cunoașterea isto-
riei și a antropologiei istorice a sud-estului euro-
pean, pregătind astfel studenții pentru redactarea 
unei lucrări de masterat. În paralel sunt aprofun-
date teme ale istoriei generale, pentru înțelegerea 
contextelor mai largi.

Limba de predare: În cadrul Universității Babeș-
Bolyai limbile de predare sunt româna și germana. 
Cursurile din cadrul universităților partenere, care 
au loc în timpul semestrului de mobilitate, sunt 
oferite în limba țării respective. 

Criterii de admitere: 

Diplome: diploma de bacalaureat și diploma de 
bachelor

Preselecție: până în 25 mai

Admitere: proiect de cercetare

Cunoștințe lingvistice: Pentru studiul în cadrul 
Universității Babeș-Bolyai ca Home University sunt 
necesare cunoștințe de limba română și de dorit 
cunoștințe de limba germană. În funcție de alege-
rea unei Host University pentru semestrul din străi-
nătate sunt necesare cunoștințe de limbă din țara 
universităților partenere: germană, slovenă, 
croată, sârbă, bulgară sau greacă. 

Număr studenți: 3 locuri fără taxă și 47 locuri de 
studiu cu taxă 

Număr cadre didactice: 3 profesori, 2 docenți

Programe de schimb academic și cooperare: 
mobilități la universitățile partenere, în cadrul unui 
semestru în străinătate obligatoriu (a se vedea mai 
sus); statut de membru în proiectul Tempus Exam-
ple of Excellence for Joint (Degree) Programme Develop-
ment in South Eastern Europe

Potențiale domenii de activitate: predare și cerce-
tare la universități și școli, organizații internațio-
nale, instituții statale, diplomație, muzee, biblio-
teci, arhive, management cultural și managementul 
cercetării, mass media, consultanță politică, relații 
publice, training și formare continuă 

Persoane de contact:  
Prof. Dr. Rudolf Gräf
 rudolf.graf@ubbcluj.ro
Dr. Ioana Florea
 ioana.florea@ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Publicitate și Relaţii Publice (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.) 

Scurtă descriere: Programul „Publicitate și Relații 
Publice” cu predare în limba germană, înființat în 
2009, oferă o formare teoretică și practică pentru 
cariere profesionale în domeniile relații publice și 
publicitate. De-a lungul celor patru semestre de 
studiu sunt oferite cursuri și seminare de manage-
ment strategic al comunicării, comunicare institu-
țională, publicitate, publicate on-line, relații cu 
publicul, comunicare în situații de criză.
Avantajul acestui program de studiu constă în 
orientarea sa internațională, la care contribuie 
cadre didactice invitate din spațiul germanofon. În 
plus, studenții acestui program masteral pot parti-
cipa la workshop-uri organizate în colaborare cu 
cele mai prestigioase agenții locale din domeniul 
publicitate și relații publice. 

Criterii de admitere: diplomă de bachelor și 
interviu

Cunoștințe lingvistice: atestat de limbă germană, 
TestDaF sau test de limbă la înscriere 

Număr studenți: 15 locuri de studiu bugetate și 10 
locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 3 profesori, 3 conferențiari 
și 2 lectori

Programe de schimb academic și cooperare: 5 
parteneriate Erasmus cu: Ludwig Maximilians 
Universität München, Universitatea de Științe Apli-
cate din Hanovra, Universitatea de Științe Aplicate 
Mittweida, MedienCampus Bayern e.V., Universita-
tea de Științe Aplicate Kiel.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de masterat dețin calificări și compe-
tențe pentru următoarele domenii de activitate: 
specialist în relații publice sau publicitate, purtător 
de cuvânt, copywriter, planificare strategică sau 
media, etc.  

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Mirela Abrudan
 mirela.abrudan@fspac.ro

Informatică (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Programul de studiu „Informa-
tică” cu predare în limba germană oferă studenților 
cunoștințe de specialitate necesare viitoarei cariere 
profesionale, domeniile științifice abordate fiind 
următoarele: fundamentele informaticii (fundamen-
tele programării, structuri de date și algoritmi, 
metode avansate de programare, programare logică 
și funcțională, teoria grafurilor, limbaje formale și 
compilatoare), inginerie software (proiecte, verifica-
rea și validarea sistemelor software, concepție 
sisteme software), baze de date și administrarea 
datelor, inteligență artificială, programare web, apli-
cații multimedia. În vederea optimizării pregătirii 
studenților pentru provocările practicii profesionale 
accentul este pus atât pe transmiterea cunoștințelor 
teoretice, cât și pe dimensiunea aplicată a acestora. 
Stagiile de practică și internship-urile în cadrul celor 
trei companii partenere (Porsche AG și MHP Consul-
ting Romania, EBS Romania SA) oferă, încă din 
timpul studiului, o perspectivă asupra multiplelor 
oportunități profesionale. 

Criterii de admitere: diplomă de Bacalaureat, 
examen scris de admitere (matematică și 
informatică)

Cunoștințe lingvistice: atestat de limbă germană, 
TestDaF sau test de limbă la înscriere

Număr studenți: 27 locuri de studiu bugetate și 45 
locuri cu taxă.

Număr cadre didactice: 4 conferențiari, 4 lectori, 1 
asistent, 2 doctoranzi.

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriate ERASMUS și CEEPUS; proiecte de cerce-
tare în colaborare cu universități partenere din 
Germania (Humboldt-Universität Berlin, Technische 
Universität Dresden, Technische Universität Dort-
mund, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Technis-
che Universität Kaiserslautern, Philipps-Universität 
Marburg, Hochschule Mittweida, Universität Regens-
burg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg) și 
Austria (Johannes Kepler Universität Linz).

Potențiale domenii de activitate: Absolvirea 
programului de studiu „Informatică” cu predare în 
limba germană oferă numeroase oportunități de 
carieră profesională, în companii de software, 
bănci, companii de asigurare, centre de tehnologie 
și companii high-tech, centre de cercetare, școli și 
universități. 

Persoana de contact
Conf. Dr. Christian Săcărea
 csacarea@math.ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Geografia Turismului (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: În cadrul programului de bache-
lor „Geografia turismului” sunt transmise cunoș-
tințe în următoarele domenii: turism și mediu, 
evaluarea potențialului turistic, activitatea de ghid 
turistic, activitatea agențiilor turistice, manage-
ment, marketing și comunicare în domeniul turis-
mului. Aspectele geografice și economice ale feno-
menului turistic sunt transmise și prin intermediul 
vizitelor de studiu și stagiilor de practică în hote-
luri, agenții turistice sau companii specializate în 
domeniu. 

Criterii de admitere: admitere pe bază de examen 
(scrisoare de motivație) și a rezultatelor la exame-
nul de bacalaureat

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B1 

Număr studenți: 10 locuri de studiu bugetate și 10 
locuri cu taxă în fiecare an universitar 

Număr cadre didactice: 10 cadre didactice

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriate Erasmus cu universitățile din Berlin, 
Tübingen, Würzburg, Leipzig, Neubrandenburg, 
Viena, Innsbruck și Klagenfurt; Participare în 
cadrul Programului Erasmus Intensiv Cipru 2010

Potențiale domenii de activitate: Această speciali-
zare oferă fundamentele necesare activității profe-
sionale în numeroase domenii: agenții de turism, 
ghidaj turistic, companii de turism, industria hote-
lieră, consultanță în domeniul turismului. Cunoș-
tințele teoretice și aptitudinile practice pot fi apro-
fundate în cadrul unui program de master. 
Absolvirea unui modul psiho-pedagogic comple-
mentar conferă dreptul de predare în învățământ.  

Persoană de contact: 
Dr. Havadi Xénia
 xenia.havadi@geografie.ubbcluj.ro

Economie și Gestiunea Afacerilor cu Predare în Limba 
Germană (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: În anul universitar 2015/2016 a 
fost înființat programul de bachelor „Economie și 
Gestiunea Afacerilor cu Predare în Limba 
Germană”. Scopul acestui program este de a cali-
fica specialiști în domeniul economic, prin trans-
miterea de competențe recunoscute la nivel inter-
național. Conținutul, desfășurarea și organizarea 
domeniilor de studiu sunt concepute prin raporta-
rea la standardele europene și prevederile Procesu-
lui Bologna la care România a aderat. Astfel, 
programul de bachelor a suscitat încă de la înfiin-
țare un viu interes, vizibil în numărul ridicat de 
studenți înscriși. Programul de studiu prevede 
familiarizarea studenților cu noțiuni fundamentale 
de macroeconomie și transmiterea unor cunoștințe 
și competențe aprofundate de microeconomie. 

Criterii de admitere: pe bază de dosar

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B2

Număr studenți: 32 de locuri de studiu bugetate și 
68 de locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 18 cadre didactice titulare 
și 13 profesori și conferențiari invitați din afara 
țării în fiecare semestru. 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Universität Rostock (din 2008) – înființarea unui 
program de licența cu dublă diplomă; Universität 
Siegen (din 2005/2006), Universität Trier (din 
2003/2004), Universitatea de Științe Economice din 
Viena (din 2003/2004), Universität Wien – Parteneriat 
interuniversitar (din 2003/2004), Freie Universität 
Berlin (din 2004/2005), Universität Graz (începând cu 
2004/2005), Universitatea de Științe Aplicate din 
Eisenstadt (din 2006/2007), Universitatea de Științe 
Aplicate din Würzburg (începând cu 2006/2007), 
Universitatea de Științe Aplicate Nürtingen-Geislin-
gen (din 2006/2007), Universitatea Tehnică din 
Chemnitz (din 2012), HWTKLeipzig (din 2015). 

Parteneriate cu mediul economic: NTT Data, 
E.ON, MHP a Porsche Company, msg-System, 
Bombardier Transportation, LKW-Walter, SAP, 
Evalueserve, Office Depot, Genpact și Clubul Aface-
riștilor Germani din Nordul Transilvaniei DWNT. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de studiu dețin cunoștințe economice 
care îi califică pentru ocuparea unor poziții de top 
în cadrul companiilor. Un aspect deosebit de 
important constă în familiarizarea studenților cu 
modul concret de funcționare al companiilor 
economice. Studenții programului de licență cu 
predare în limba germană au adesea oportunitatea 
să lucreze în firmele cu capital german din Transil-
vania. Domenii posibile de activitate sunt: expert 
evaluator, contabil, manager departament resurse 
umane, etc.  

Persoane de contact: 
Prodecan: Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan 
 mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro
Director de departament: Prof.univ.dr. Mariana 
Mureșan
 mariana.muresan@econ.ubbcluj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Limbi moderne aplicate (B.A.) 
Limba germană
Durata studiilor: 3 ani

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Specializare plurilingvă și pluri-
disciplinară, aplicând o politică lingvistică proprie, 
conform principiilor fundamentale ale Cartei 
AILEA (Charte Internationale des Langues Étran-
gères Appliquées – Carta Internațională a Limbilor 
Străine Aplicate). Oferă un parcurs în cel puțin 
două limbi moderne (nivel egal, superior) cu 
accent pe perfecționare în exprimare scrisă și orală 
în cele două limbi străine și în limba română, civi-
lizație și mentalități, tehnici de comunicare, media, 
limbaje de specialitate, corespondență comercială, 
simulare globală, tehnici de traducere, tehnici de 
interpretare, economie generală, management, 
marketing, legislație românească, europeană și 
internațională, construcție europeană, instituții 
administrative, colectivități locale, informatica 
aplicată și multimedia, baze de date. La sfârșitul 
fiecărui an de studiu sunt prevăzute stagii de pregă-
tire profesională (practică) obligatorii, în întreprin-
deri și instituții publice partenere. 

Criterii de admitere: 

Examenul de admitere constă doar într-o probă de 
competență lingvistică la cele două limbi stră-
ine. Media la bacalaureat nu se ia în calcul, dar se 
ține cont de ea în caz de departajare (criterii de 
departajare: media la limba română la examenul 
de bacalaureat și media generală obținută la 
bacalaureat).

Cunoștințe lingvistice: 

Condiții de promovare a testului de competență 
lingvistică: două limbi moderne obligatorii, dintre 
care una trebuie să fie engleza sau franceza. 
Limbile cu care fiecare dintre acestea se poate 
combina sunt: franceza, engleza, germana, spani-
ola, italiana, rusa: 

 • Limba A: limba maternă (în cazul liniilor de 
studii române, limba română),

 • Limba B: obligatoriu engleza sau franceza, nivel 
minim B1 conform CECR.

 • Limba C: obligatoriu una dintre limbile franceză, 
engleză, germană, italiană, rusă, spaniolă. Nivel 
minim B1 conform CECR).

Număr studenți: 84

Număr cadre didactice: 26 cadre didactice ale 
departamentului 

Programe de schimb academic și cooperare: 

Programul Erasmus, Programe Leonardo da Vinci, 
Rețeaua Tematică Europeană pentru domeniul 
limbilor (TNPD), Consorțiul European Masters in 
Conference Interpreting – EMCI, Rețeaua Euro-
pean Master’s in Translation – EMT, AILEA: Associ-
ation Internationale des Langues Étrangères 
Appliquées

Potențiale domenii de activitate: formează tradu-
cători generaliști, specialiști în comunicare profesi-
onală multilingvă cu aplicare în economie, drept, 
comunicare, management, marketing, afaceri 
comerciale internaționale.  

Persoană de contact:
Prof. dr. Mihaela TOADER
Facultatea de litere / Universitatea BABES-BOLYAI, 
Cluj-Napoca, Str. Horea Nr. 31, 400202
Director departament Limbi Moderne Aplicate și a 
Centrului pentru Industriile Limbii
Președintele Asociației Internaționale LEA (AILEA)
Directoarea Revue Internationale d’Études en Langues 
Modernes Appliquées (RIELMA)
 +40 264 43 25 40

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Data înființării: 1920

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost 
înființată în anul 1920 sub denumirea de „Școala 
superioară industrială”. Instituția a suferit modificări 
în anul 1922 și a fost redenumită, în 1937, „Școala 
de subingineri electromecanici”. În 1953 a fost înfi-
ințat Institutul Politehnic din Cluj, care regrupa trei 
facultăți. Acesta din urmă este redenumit, în anul 
1992, „Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, iar 
cele trei facultăți existente la momentul respectiv au 
fost restructurate în șapte noi facultăți. Universi-
tatea s-a extins, în 1998, prin înființarea unei facul-
tăți de arhitectură și urbanism. 

La ora actuală, Universitatea Tehnică din Cluj-Na-
poca are în componența sa 13 facultăți, fiind una din 
cele mai importante instituții în domeniul tehnic, nu 

numai în Transilvania, ci și în România. 

Circa 20.000 de studenți sunt formați, anual, în cele 
12 facultăți cu 20 de departamente și 40 de speciali-
zări. Există mai multe linii de studiu cu predare în 
limba engleză și în limba germană. Începând cu anul 
2012, un campus din Baia-Mare (fosta Universitate 
de Nord Baia-Mare) a intrat în componența UTCN. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ocupă un loc 
important între universitățile de top din România și 
este un partener recunoscut în spațiul universitar 
autohton și internațional. Calitatea predării și cercetării 
a fost acreditată la nivel național prin ARACIS (Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Supe-
rior), obținând calificativul „grad de încredere ridicat”. 
Pe plan internațional, UTCN a fost evaluată de către 
EUA (European University Association). 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
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Oferta de studiu: Universitatea Tehnică din Cluj-Na-
poca are o ofertă de studii variată, cu un spectru larg 
de cursuri în diferite specializări precum mecanică și 
construcții de mașini, electronică, electrotehnică, 
telecomunicații, informatică și automatică, precum 
și arhitectură sau inginerie civilă. TUCN are campu-
suri și centre de pregătire în orașele învecinate Alba 
Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău.

Număr studenți înmatriculați: 19.876 studenți în 
12 facultăți (anul universitar 2015/2016)

Număr cadre didactice: în total 906 cadre didactice 
(în 2015)

Cooperări internaționale: Membru partener în 
cadrul: EUA (European University Association), Alli-
ance of Universities for Democracy, Black Sea 
Universities Network, Agence Universitaire de la 
Francophonie; program de studiu în cooperare cu 
Universitatea din Stuttgart, finanțat de DAAD; 75 de 
acorduri bilaterale cu universități renumite din 
Austria, Belgia, Canada, Franța, Italia, Germania, 
Olanda, Singapore, Coreea de Sud, Elveția, SUA, 
etc.; 113 parteneriate Erasmus/Sokrates cu universi-
tăți din Uniunea Europeană. 

Localizare geografică în România: Cluj-Napoca se 
află în inima Transilvaniei 

Populație: 352.029 locuitori pe o suprafață de 179,5 
km2 

Avantajele poziției geografice: Cluj-Napoca este 
localizat în partea centrală a țării, fiind unul din 
orașele puternic dezvoltate din punct de vedere 
economic din România. Cluj este un oraș ușor acce-
sibil, nu doar prin localizarea sa geografică, ci și 
datorită aeroportului internațional pe care sunt 
operate zilnic zboruri către Germania, Austria, 
Spania și Franța. În Cluj-Napoca există un Club al 
Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană, care 
regrupează multe firme germano-române. În plus, 
există și un Centru Cultural German care oferă 
numeroase activități culturale publicului german-
ofon. Programul de studii cu predare în limba 
germană al UTCN întreține relații foarte bune cu 
ambele instituții.  

Adresă:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului Nr. 28 
400114 Cluj-Napoca
 +40-264-401200  
 www.utcluj.ro

Inginerie Industrială (B.A.)
Durata studiilor: 8 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B.Sc.)

Scurtă descriere: Programul de studii „Inginerie 
Industrială” al Universității Tehnice din Cluj-Na-
poca oferă absolvenților săi perspective profesio-
nale foarte bune și formează viitori cercetători, la 
cel mai înalt nivel, care mențin și vor extinde 
parteneriatele dintre UT Cluj-Napoca și TU Stutt-
gart (precum și alte parteneriate cu universități din 
Germania, care vor fi stabilite pe viitor). 

Oferta de studii a programului a fost modernizată 
datorită parteneriatului cu Universitatea Tehnică 
din Stuttgart, unde studenții petrec un semestru la 
finalul căruia se întorc în țară, rezultatele lor 
academice fiind integral recunoscute de UT 
Cluj-Napoca. 

Scopul inițial al programului a fost implementarea 
unei structuri curriculare verticale. Un program 
astfel structurat permite în prima parte a studiilor 
desfășurarea de cursuri în limba română (de exem-
plu, în domeniile matematică sau științele naturii) 
astfel încât, în a doua parte a studiilor, cursurile să 
poată fi predate în integralitate în limba germană. 
Acest parcurs le permite studenților, care aleg fili-
era germanofonă, să își îmbunătățească cunoștin-
țele de limbă, atingând nivelul necesar participării 
la cursuri predate în germană. Un alt aspect al 
acestui sistem este arondarea cadrelor didactice 
vorbitoare de limbă germană unui număr precis de 
discipline academice (strict tehnice). Modelul 
structurării verticale a programelor de studii al UT 
Cluj-Napoca este între timp recunoscut și imple-
mentat de către alte universități românești.

Criterii de admitere: examen de admitere 

Cunoștințe lingvistice: minim B1/B2

Număr studenți: 60 în primul semestru de studii

Număr cadre didactice: 35

Programe de schimb academic și cooperare: 
program de studii cu predare în limba germană, 

realizat în parteneriat cu Universitatea din Stuttgart 
și finanțat de către DAAD 

Potențiale domenii de activitate: Nivelul ridicat 
de pregătire al studenților UT Cluj-Napoca este 
reflectat și prin faptul că 60% din absolvenții 
universității au început cariere profesionale în 
industria din România, printre altele în cadrul 
reprezentanțelor unor renumite concerne germane 
precum: Gühring, Bielomatik, Daimler-Chrysler și 
filiala sa Star Transmission din Cugir, MAN, Bosch, 
Siemens, Eckerle, Continental, Porsche Enginee-
ring etc. În ultimii ani cooperarea cu firma 
Gühring a fost intensificată, prin înființarea unui 
birou de legătură în cadrul UT Cluj-Napoca. 70 de 
absolvenți ai programului de studii cu predare în 
limba germană sunt angajați în acest birou, în 
cercetare și construcții. 5% din absolvenți au obți-
nut titlul de doctor și alți 20% urmează studii docto-
rale, câțiva dintre ei în Germania. 15% din absol-
venți au un loc de muncă în Germania. UT 
Cluj-Napoca întreține contactele cu absolvenții săi.  

Persoană de contact:  
Directorul programului de studiu 
Prof. Dr.-Ing. Marcel Popa 
 +40-264-401635
 Marcel.Popa@tcm.utcluj.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
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Limbi Moderne Aplicate (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.) 

Scurtă descriere: Programul de studii „Limbi 
Moderne Aplicate” a fost înființat în urmă cu 17 
ani; oferta de studiu cuprinde următoarele combi-
nații de limbi străine: engleză-franceză, engleză-ger-
mană, franceză-germană.
Un program de masterat în domeniu este oferit, 
momentan, doar cu specializarea „Limba franceză 
în traduceri de specialitate”. Absolvenții programu-
lui de bachelor pot însă urma programe de maste-
rat anglofone, precum „Studii canadiene”, „Litera-
tură engleză pentru copii și tineret” sau programe 
cu specializări diferite, de exemplu „Etnoturism”.
Inaugurarea și extinderea programului de studii 
„Limbi Moderne Aplicate” al Universității Tehnice 
din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord din 
Baia-Mare au fost realizate cu sprijinul Ambasadei 
Germaniei, al Ministerului Educației din Austria, 
departamentul „Cultură și Limbă” și al ÖAD (Servi-
ciul Austriac de Schimb Academic). Acest program 
a apărut ca urmare a nevoii de personal calificat 

pentru activitatea profesională într-o economie 
globală în continuă creștere, pentru organizații, 
programe sau evenimente transnaționale prin 
capacitatea de a media, cu succes, prin intermediul 
comunicării, între reprezentanți ai diferitelor 
popoare și culturi. 
Programul de studii este organizat în jurul a trei 
arii tematice centrale: cunoștințe de limbi și civili-
zații străine, cunoștințe juridice și economice, 
abilități de comunicare instituțională, publică și 
personală în limbi străine. Astfel, absolvenții 
programului de studii vor putea să contribuie la 
dezvoltarea cu succes a firmelor, programelor și 
evenimentelor internaționale sau să urmeze o cari-
eră în administrația organizațiilor sau parteneriate-
lor transnaționale. 
În cadrul domeniului „Limbi Moderne Aplicate” le 
sunt transmise studenților cunoștințe despre 
condițiile sociale ale comunicării, cunoștințe de 
limbă dar si de cultură și civilizație. Sunt analizate 
toate instituțiile și situațiile în care comunicarea 
joacă, direct sau indirect, un rol. Limbile moderne 
aplicate trebuie concepute ca un tip de sistem de 

comunicare sau unul social, funcționând astfel ca 
fundament al acțiunilor sociale ale indivizilor și 
grupurilor, în scopul dezvoltării unor acțiuni auto-
nome, responsabile și neutre ale indivizilor pentru 
o comunicare fără bariere cu vorbitorii altor limbi.
Domeniul, relativ tânăr, al limbilor moderne apli-
cate utilizează în cadrul curriculei sale demersuri 
metodologice complexe: metodica și didactica 
predării limbilor străine, metodele sociolingvisticii 
și ale traducerii, metode hermeneutice și empirice, 
metode transdisciplinare, metodele lingvisticii 
aplicate. 
Studenții programului de „Limbi Moderne Apli-
cate” pot urma cursurile modulului psiho-pedago-
gic (inclusiv didactica limbilor străine), care le 
conferă dreptul să predea limbi străine în învăță-
mântul preuniversitar. 

Criterii de admitere: 50% rezultate la examenul de 
bacalaureat; 50% interviu în două limbi străine
Cunoștințe lingvistice: Pentru a putea fi admiși, 
studenții trebuie să demonstreze un nivel de minim 
A2/B1, la finalul studiilor acesta ajungând la B2/C1. 
Specificitatea acestui program constă în faptul că 
aproape jumătate din studenți vorbesc două sau 
trei limbi materne (de cele mai multe ori română și 
maghiară, dar și germană sau, mai rar, ucrai-
neană). Mulți studenți sunt activi, încă din timpul 
studiilor, în învățământ sau în mediul economic. 
Număr studenți: 17 locuri de studiu bugetate și 33 
locuri de studiu cu taxă 
Număr cadre didactice: 2 profesori, 5 conferențiari 
și 6 asistenți universitari 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriate Erasmus, (schimburi academice cu 
studenți din Klagenfurt); conferențiari din Germa-
nia, Austria, SUA, China și practicanți din Austria și 
Canada; programe de finanțare DAAD și burse 
BMWK de scurtă durată pentru cadre didactice; 
diverse alte proiecte în stadiul de negociere. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
programului de bachelor „Limbi Moderne Apli-
cate” dețin cunoștințe teoretice și competențe prac-
tice care îi califică pentru mediul profesional sau 
pentru studii universitare aprofundate. Domeniile 
de activitate posibile sunt: traducere / interpretare; 

media (audio-vizual); mediul de afaceri (asistenți în 
cadrul conducerilor de companii, angajați sau 
corespondenți, referenți de specialitate); funcțio-
nari ai instituțiilor naționale sau UE; cercetare în 
domeniul filologiei sau sociolingvisticii. 
Pentru absolvenți, obținerea de calificări suplimen-
tare reprezintă un avantaj. Pentru a putea ocupa 
funcții de conducere este necesară, de cele mai 
multe ori, obținerea titlului de master sau chiar 
absolvirea de studii doctorale. 

Adresă:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Litere
Departamentul Filologie și Studii Culturale
Str. Victoriei Nr. 76
430122 Baia Mare
 +40-262-276305
 decanatliterecunbm@gmail.ro 
 www.utcluj.ro
 www.litere.ubm.ro 

Persoană de contact:
Director de departament
Prof. Dr. Rodica-Cristina Turcanu
 rodicaturcanu@yahoo.com 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
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Procese de Producţie Inovative și Management 
Tehnologic (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre.

Grad academic obținut: Master (M.Sc.)

Scurtă descriere: „Procese de Producție Inovative 
și Management Tehnologic“ este un program de 
masterat al Universității Tehnice Cluj-Napoca, al 
cărui principal obiectiv este de a oferi absolvenților 
programului de bachelor „Inginerie Industrială” 
posibilitatea unei specializări în domeniu. Durata 
programului este de patru semestre, ultimul 
semestru fiind destinat pregătirii și redactării 
lucrării de dizertație. Procesele de producție inova-
tive constituie domeniul principal al acestui 
program de studii, în paralel fiind predate cursuri 
de prototipare rapidă, fabricație virtuală, microteh-
nologii și tehnologii de prelucrare a materialelor 
nemetalice. Studenților cu rezultate excelente le 
este oferită posibilitatea de a petrece al treilea 
semestru de studii la Universitatea din Stuttgart, 
unii dintre aceștia redactând dizertația în Germa-
nia. Stagiul în cadrul Universității din Stuttgart 
contribuie la crearea unor perspective noi asupra 
cercetării și predării. Pe lângă dezvoltarea capacită-
ților în domeniul tehnic, un alt scop al acestui 
program este pregătirea dimensiunilor economice 
și manageriale ale profesiei de inginer. Astfel, 
programul de studii oferă și cursuri precum mana-
gementul calității sau managementul firmelor. În 
plus, este prevăzut ca studenții să redacteze o 
lucrare de cercetare la finalul fiecărui semestru. 

Programul de masterat „Procese de Producție 
Inovative și Management Tehnologic“ combină 
noțiuni de tehnică, economie și management, 
oferind premisele ideale pentru o carieră în dome-
niul ingineriei industriale. 

Criterii de admitere: examen de admitere

Cunoștințe lingvistice: nivelul B1/B2 

Număr studenți: 30 studenți în semestrul I 

Număr cadre didactice: 16 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Program de studii cu predare în limba germană, 
finanțat de către DAAD și Universitatea din 
Stuttgart.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de masterat pot activa în numeroase 
domenii. Mulți dintre ei lucrează în cadrul firmelor 
românești sau a celor germano-române din dome-
niul construcțiilor de mașini, dar și pentru firme 
germane care au reprezentanțe în România 
precum: Gühring, Daimler-Chrysler, Star Transmis-
sion în Cugir, MAN, Bosch, Siemens, Eckerle, Deut-
sches Patentamt, Thyssen Krupp, Continental, 
Bielomatik. Absolvenții, care se decid pentru o 
carieră în învățământ sau cercetare, pot urma 
programele de studii aprofundate ale Universității 
Tehnice din Cluj-Napoca, în calitate de doctoranzi 
sau asistenți. Câțiva absolvenți ai programului de 
masterat își realizează studiile doctorale la Univer-
sitatea din Stuttgart. 70 de absolvenți sunt angajați 
la momentul de față de firma Gühring în calitate de 
proiectanți și constructori. 10 absolvenți sunt 
doctoranzi/ colaboratori științifici la Universitatea 
din Stuttgart și alți 4 la alte universități germane.  

Persoană de contact:  
Directorul programului de studiu 
Prof. Dr.-Ing. Marcel Popa 
  +40-264-401635
 Marcel.Popa@tcm.utcluj.ro

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Data înființării: 1961

Universitatea „Ovidius“ din Constanța este conside-
rată a fi unul din cele mai importante centre univer-
sitare din România. Având aproximativ 20.000 de 
studenți înmatriculați și peste 150 de domenii de 
studiu, universitatea „Ovidius” este o instituție de 
învățământ superior dinamică, urbană și deschisă 
internaționalizării. 

Grație poziționării geografice la Marea Neagra, 
Universitatea „Ovidius” din Constanța își asumă 
sarcina de a forma absolvenți, cercetători și specia-
liști foarte bine calificați în domeniul socio-eco-
nomic. În oferta de studii sunt incluse programe cu 
specializări în limbi străine și filologie, navigație și 
inginerie navală, psihologie și pedagogie, inginerie 
civilă și construcții, agronomie și peisagistică, științe 
inginerești, matematică, informatică, drept și admi-
nistrație publică, medicină și farmacie și, nu în 
ultimul rând, educație, arte și cultură. 

Prin încurajarea cercetării și predării în domeniile 
menționate, Universitatea din Constanța și-a stabilit 
drept obiectiv ocuparea unei poziții de top în 
peisajul academic românesc și internațional. 

Universitatea „Ovidius” are parteneriate cu nume-
roase alte universități și încurajează schimburile 
academice cu instituții din țară și străinătate, menți-
nând astfel o adeziune constantă la valorile acade-
mice și culturale internaționale. 

Oferta de studiu: La momentul actual există 158 de 
programe de studiu în cadrul a 16 facultăți. 

Cercetare: 9 arii de cercetare; 6 școli doctorale; 19 
cooperări științifice cu instituții extra-universitare

Număr studenți înmatriculați: Aproximativ 15.100 
de studenți, dintre care ca. 11.900 (79%) la nivel de 
bachelor, 2.227 (15%) la nivel de master și 326 (2%) 
la doctorat

Număr cadre didactice: 650 

Cooperări internaționale: Membru partener în 
cadrul: EUA (European University Association), 
RUMN (Rețeaua Universităților la Marea Neagră).

Cooperări și schimburi bilaterale: 7 programe 
Erasmus (7 parteneriate cu 7 universități din 
Europa), programe de schimburi internaționale cu 
alte 100 de universități, 65 de parteneriate cu 
universități din întreaga lume, alte sute de colabo-
rări internaționale la nivel de universitate, facultate 
sau domeniu de studiu. 

Localizare geografică în România: Constanța se 
află în sud-estul României, la aproximativ 225 km de 
București; este cel mai important port la Marea 
Neagră și se află pe locul 5 în topul celor mai impor-
tante orașe ale țării.

Populație: 283.872 locuitori

Avantajele poziționării geografice: Universitatea 
„Ovidius” din Constanța este o importantă instituție 
de învățământ superior din sud-estul României, 
având ca obiectiv dezvoltarea și promovarea educa-
ției, culturii și cercetării. Excelența centrului univer-
sitar Constanța este atestată de numărul mare de 
absolvenți, precum și de numeroasele echipe de 
cercetători de renume național și internațional.  

Adresă:
Universitatea „Ovidius” din Constanța
Bulevardul Mamaia Nr. 124
900527 Constanța 
 +40-241-606465
 +40-241-511512 
 rectorat@univ-ovidius.ro 
 www.univ-ovidius.ro

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CONSTANȚA
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Limba și Literatura Germană (B.A.) Limba germană ca 
specializare secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Departamentul de Limba și 
Literatura Germană al Universității „Ovidius” din 
Constanța oferă, începând din 1993, cursuri de 
limbă germană (filologie) ca limbă străină, dome-
niu de studiu secundar. În cadrul programului 
sunt înmatriculați aproximativ 100 de studenți. 
Curricula academică prevede o perioadă de studii 
de trei ani, destinată formării cadrelor didactice 
în domeniul germană ca limbă străină. Predarea, 
orientată către un grup-țintă care nu are cunoș-
tințe de limbă, este realizată cu ajutorul metodicii 
DaF (germana ca limbă străină) în combinație cu 
didactica și metodica din domeniul germanisticii 
(lingvistică și literatură). 

Criterii de admitere:  
Locurile de studiu în domeniul germană ca limbă 
străină/ limba și literatura germană (domeniu 

secundar) sunt repartizate printr-o procedură 
internă de către facultate, după înmatriculare.

Cunoștințe lingvistice: nivel începător

Număr studenți: 45 locuri de studiu în semestrul I

Număr cadre didactice: 4

Programe de schimb academic și cooperare: 
Locuri de practică în cooperare cu Universitatea 
din Viena (Institutul de Germanistică, Departamen-
tul de Germană ca Limbă Străină/ Secundară).

Domenii de activitate după finalizarea studiului: 
Învățământ gimnazial (germană ca limbă străină), 
activitate în cadrul editurilor, media, traducere și 
interpretare în domeniul economic, etc. 

Persoană de contact:  
Dr. Maria Muscan
 muscan.maria.elena@univ-ovidius.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Data înființării: 1947

Universitatea din Craiova a apărut ca instituție de 
învățământ superior la jumătatea secolului 20. 

Tentativele de a înființa un centru universitar în 
Oltenia au fost concretizate prin intermediul „Legii 
Nr. 138/25 referitoare la înființarea și organizarea 
Universității din Craiova și Eforie”. Primele facultăți 
din Craiova au fost Facultatea de Agronomie (1947), 
Institutul de Științe Agronomice (1948), Institutul 
Tehnic (1951) și Institutul Pedagogic (1959). Aceste 
instituții au fost reorganizate în anul 1965 sub denu-
mirea de Universitatea din Craiova. 

Comunitatea academică a Universității s-a 
dezvoltat în mod constant de-a lungul celor 70 de 

ani de existență. Cercetarea și predarea sunt reali-
zate în următoarele domenii: matematică și infor-
matică, fizică, chimie, filologie, istorie, filosofie și 
geografie, mecanică, electrotehnică, electromeca-
nică, automatică, științe juridice și administrative, 
științe economice și de administrarea afacerilor, 
computere și electronică, teologie, nutriție și sport, 
peisagistică, științe agronomice, inginerie și mana-
gementul sistemelor tehnologice, pedagogie și 
teatru. Cu peste 32.000 de studenți și peste 1.000 de 
cadre didactice, Universitatea din Craiova este una 
din cele mai importante universități de stat din 
România. 

În vederea îmbunătățirii procesului didactic, 
accentul a fost pus atât pe implementarea reformei 

Universitatea din Craiova

Universitatea „Ovidius” din Constanța

CRAIOVA
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din învățământul superior, în conformitate cu 
normele Uniunii Europene, cât și pe dezvoltarea 
relațiilor de cooperare cu instituții academice din 
țară și străinătate, din Europa și de pe întreg 
mapamondul. Astfel, Universitatea din Craiova a 
încheiat acorduri de colaborare cu 32 de universități 
din 16 țări europene. Lectoratele francez, englez, 
macedonean, bulgar, spaniol și italian contribuie la 
realizarea unei cooperări academice internaționale 
de succes. 

Oferta de studiu: La momentul actual funcționează 
204 programe de studii, în cadrul a 12 facultăți. 

Cercetare: 40 de centre de cercetare, centre de 
cercetare GRID-Oltenia, școli doctorale, două stații 
de cercetare 

Număr studenți înmatriculați: peste 30.000 de 
studenți 

Număr cadre didactice: 220 de profesori; personal 
științific: în total, peste 1.000 de cadre didactice 

Cooperări internaționale: Parteneriate Erasmus+ 
cu 195 de universități europene. Parteneriate cu 
universități și instituții de cercetare din întreaga 
lume, cu cooperări la nivel de facultate, institut de 
cercetare sau departament. Proiecte Erasmus+: 
„Generations Using Training for Social inclusion in 
2020 (GUTS) – Stichting Vughterstede”, Vught, 
Olanda; „Early Mastery 21th century literacy Learn-
2Code & Code2Learn How to playfully motivate 
school kids to master computer programming (Early 
Mastery)”, Universitat di Girona, Spania; „Acteurs du 
territoire pour une éducation à la citoyenneté 
mondiale (ACTECIM)”, GIPAL – FORMATION, 
Académie de Lyon, Franța. 

Alte programe de cooperare: Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, Fulbright, Programul de 
burse „Eugen-Ionescu”, DAAD, ONBSS.

Membru partener al: CER (Conferința Europeană a 
Rectorilor), IUA (Asociația Inaternațională a Univer-
sităților), IAUP (Asociația Internațională a Președin-

ților de Universități), AUF (Agenția Universitară a 
Francofoniei), AEUA (Asociația Universităților 
Arabice și Europene), BSUN (Rețeaua Universităților 
la Marea Neagră), Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers, IMUA, IFR (International Federation 
of Robotics).

Localizare geografică în România: Craiova se află 
în sudul României, în județul Dolj. Orașele impor-
tante din proximitate sunt Pitești și București.

Populație: 312.200 locuitori

Avantajele poziționării geografice: Oferta gene-
roasă de programe de studii, care atrage mii de 
studenți, contractele de colaborare, schimb 
academic și parteneriate cu instituții academice din 
țară și străinătate, dar și gama largă de domenii de 
cercetare poziționează Universitatea din Craiova în 
topul universităților românești.  

Adresă: 
Universitatea din Craiova
Str. Al. I. Cuza Nr. 13
200585 Craiova
 +40-251-414398
 +40-251-418813
 www.ucv.ro

Limba și Literatura Germană (B.A.) 
Limba germană ca specializare secundară
Durata studiilor: 6 semestre, studii la zi sau la 
distanță. 

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Programul de bachelor „Limba și 
Literatura Germană” are o tradiție de 25 de ani în 
cadrul unei linii autonome de studiu, adresându-se 
cu precădere (dar nu în exclusivitate) studenților 
români. 
Domeniul de studiu „Limba și Literatura Germană” 
este deocamdată accesibil doar ca domeniu secun-
dar, în combinație cu un domeniu principal (limba 
și literatura română, engleză sau franceză). 
Acest program este absolvit cu o diplomă de bache-
lor (B.A.) în domeniul principal ales și în domeniul 
secundar „Limba și Literatura Germană”. 
Principalul scop al programului este familiarizarea 
viitorilor absolvenți prin intermediul unei metode 
de abordare, reflectată și fundamentată teoretic și 
practic, cu domeniile: germana ca limbă străină, 
literatura și cultura germană. Astfel, viitorii absol-
venți dețin competențele necesare unei cariere 
profesionale. Programul de studii se adresează cu 
precădere studenților care au un interes deosebit 
pentru învățarea și predarea limbii germane și 
pentru demersurile proprii științelor literaturii și 
lingvisticii. Potențialii studenți ai acestei facultăți 
ar trebui să manifeste și interese teoretice și prac-
tice pentru limbile moderne aplicate, contactele 
interculturale și stagii în străinătate. 
Cele mai importante cursuri predate în cadrul 
acestui program de licență se axează pe următoa-
rele arii tematice: acumularea și transmiterea 
cunoștințelor de germană ca limbă străină, lingvis-
tică și literatură, forme și structuri ale limbii 
germane, lingvistică aplicată și cercetarea pedago-
gică, practică pedagogică și noțiuni de cultură și 
civilizație. 
Conținutul acestor cursuri le facilitează studenților 
acumularea următoarelor cunoștințe și aptitudini: 
cunoașterea teoriilor, metodelor și rezultatelor 
predării și cercetării lingvistice, raportarea critică 

la acestea și aplicarea lor în domeniul limbii și lite-
raturii germane; cunoașterea teoriilor și modelelor 
psiho-pedagogice ale predării și învățării și aplica-
rea acestora în planificarea, desfășurarea și evalua-
rea cursurilor de limba și literatura germană; 
cunoașterea și analiza formelor și funcțiilor limbii 
germane în domeniul lexical și cel al gramaticii; 
cunoașterea metodelor lingvisticii generale și apli-
carea acestora în analiza limbii germane; cunoaște-
rea metodelor analizei lingvistice comparate și 
aplicarea lor în comparația dintre limba germană și 
orice altă limbă (mai ales cu scopul interpretării 
greșelilor în procesul de învățare); cunoașterea 
teoriilor și modelelor aplicabilității lingvistice (mai 
ales pragmalingvistică, sociolingvistică și teoria 
comunicării) și utilizarea acestora în predarea 
limbii germane; cunoașterea teoriilor și modelelor 
științelor literare și ale lingvisticii aplicate, în vede-
rea aplicării acestora în analiza și predarea textelor 
narative și poetice; cercetarea, documentarea și 
analiza materialelor al căror conținut este relevant 
din punct de vedere al culturii și civilizației, cu 
scopul utilizării acestora în procesele didactice; 
analiza relevanței materialelor informaționale 
(audio-video sau tehnologii/ informații multime-
dia) pentru predarea limbii și culturii germane, 
precum și utilizarea acestora în cadrul cursurilor; 
analiza limbajelor de specialitate și adaptarea aces-
tora pentru procesele didactice. 
Studenții Facultății de Filologie, domeniul „Limba 
și Literatura Germană”, pot beneficia de nume-
roase programe Erasmus, spre exemplu de parte-
neriate cu universități importante din Bochum, 
Bremen sau München

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B1. Dacă există 
cerere, se pot organiza grupe de studenți la nivel 
începător. 
Număr studenți: 25 locuri de studiu în semestrul I 
Număr cadre didactice: 4 cadre didactice
În cadrul Universității din Craiova predau germa-
nistica 4 cadre didactice (deținând titlul de doctor). 
Limba de predare este germana. Întreg personalul 

Universitatea din Craiova
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a beneficiat în repetate rânduri de burse de cerce-
tare în Germania și Austria. 
Programe de schimb academic și cooperare: 
două acorduri Erasmus cu universități germane și 
parteneriate care facilitează mobilitatea cadrelor 
didactice 
Potențiale domenii de activitate: În funcție de 
combinația aleasă între limba germană și o altă 
limbă principală de studiu, precum și de califică-
rile consecutive studiului (masterat, doctorat) 
există următoarele oportunități profesionale: 
predarea limbii germane ca limbă străină în învă-
țământul preuniversitar, universitar și de speciali-
tate; activitatea de predare în instituții de învăță-
mânt pentru adulți (școli de limbi străine din țară 
și străinătate); activitate în industrie, în domeniile 
cooperării și colaborării internaționale (de exem-
plu profesor de germană pentru angajați străini, 
predarea limbajelor de specialitate sau training-uri 
interculturale); activitate în domeniul turismului 
(agenții); activitate în cadrul editurilor (editor, 
redactor sau autor de materiale didactice pentru 
predarea germanei ca limbă străină) sau al institu-
țiilor media (mai ales cele cu un program axat pe 
limbă sau cultură); carieră în cadrul instituțiilor de 
stat (mai ales culturale); activitate de predare și 
cercetare în învățământul superior (după finaliza-
rea masteratului și obținerea titlului de doctor). 

Procesul avansat de integrare europeană și 
globală, în cadrul căruia limbile europene joacă 
un rol fundamental, conferă importanță domenii-
lor și ocupațiilor descrise mai sus. 

Dat fiind că nu toți absolvenții vor putea fi activi 
pe piața limitată a studiilor în domeniu, este reco-
mandat ca, după finalizarea studiilor, să fie reali-
zate stagii de practică și calificări suplimentare. 
Centrul pentru Orientare Profesională al Universi-
tății din Craiova oferă studenților și absolvenților 
consiliere, atât în vederea orientării pe piața 
muncii și a identificării posibilelor oportunități 
profesionale, cât și pentru realizarea unei strategii 
personale de candidatură pentru locuri de muncă, 
asigurând astfel premise optime pentru inserția 
profesională. 

 

Adresă: 
Universitatea din Craiova
Facultatea de Filologie
Specializarea Limba și Literatura Germană
Str. Al. I. Cuza Nr. 13
200585 Craiova
 +40-251-413844
 +40-251-418813
Persoană de contact:
Emilia Ștefan
 stefan_ema@yahoo.com

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Data înființării: 1860

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași este 
cea mai veche universitate modernă din România și 
a fost înființată în 1860 sub titulatura “Universitatea 
Iași”. După 1948 facultățile au fost restructurate de 
mai multe ori. În cele opt facultăți (Facultatea de 
Matematică, de Fizică, de Chimie, de Biologie și 
Geografie, de Drept, de Filologie, de Istorie, de Filo-
sofie și de Economie) formarea specialiștilor a fost și 
continuă să fie asigurată printr-o instruire temeinică 
și în nenumărate domenii de cercetare.

După 1989 s-a inițiat o reorganizare generală a 
structurii, programei, a sistemului informațional și a 
personalului. Numărul facultăților a crescut la 15 
(facultăților deja existente li s-au alăturat Facultatea 
de Informatică, de Teologie Romano-Catolică, de 
Teologie Ortodoxă, de Psihologie și Științe ale 

Educației și de Educație Fizică și Sport). În 2005 
sistemul Bologna a fost introdus în toate facultățile.

Oferta de studii: Având peste 30.000 de studenți și 
peste 800 de cadre didactice Universitatea se 
bucură de prestigiu internațional și are relații de 
parteneriat cu peste 250 de universități din toată 
lumea.

Număr studenți: peste 30.000 

Număr cadre didactice: 817

Cooperări internaționale: 246 universități parte-
nere în 21 de țări ale UE. Centrul de Cercetare a 
Culturii Germane este bine integrat în strategia de 
internaționalizare a Universității „Al. I. Cuza” (prin 
colaborări cu Coimbra Group, Utrecht Network, 
European Association of Universities, Agence 
Universitaire de la Francophonie, International 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea din Craiova
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Limbă și Literatură Germană (B.A.) 
Germana ca specializare principală și secundară
Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Grație structurii și programelor 
sale, această specializare asigură formarea cadrelor 
didactice din învățământul superior și secundar 
precum și formarea cercetătorilor în domeniul 
germanisticii. Limbi: germana și româna. Materii 
studiate: literatura germană (momente și persona-
lități care au marcat istoria literaturii germane), 
limba germană (etimologie și istoria limbii 
germane, morfologie și sintaxă), introducere în 
teoria literaturii (concepte-cheie și metodologii de 
analiză a textului literar), cultură și civilizație 
germană (introducere în istoria și cultura spațiului 
de limbă germană), cursuri practice (traduceri, 
conversație, gramatică, analiză și redactare de 
text), didactica limbii germane (metode de predare 
a limbii germane).

Criterii de admitere: diplomă de bacalaureat

Cunoștințe lingvistice: cel puțin nivelul A2

Număr studenți: peste 450 studenți

Număr cadre didactice: 16 cadre didactice, dintre 
care 3 profesori (1 profesor titular și 2 profesori 
emeriți) și 2 lectori străini (un lector DAAD,un 
lector austriac)

Programe de schimb academic și cooperare: 
Nenumărate acorduri Erasmus și parteneriate cu 
universitățile din Konstanz, Jena, Freiburg, Dresda, 
Göttingen, Innsbruck, Klagenfurt, Trieste, Udine, 
Palermo, Wroclaw, Elazig precum și participare la 
programul CEEPUS cu Universitatea Viena. Parte-
neriat cu Universitatea din Leipzig în domeniul 
practicii predării germanei ca limbă străină. 
Proiecte de cooperare cu lectoratul austriac și 
lectoratul DAAD (acestea includ Biblioteca Austria 
și Biblioteca DAAD, sala de lectură a Institutului 
Goethe și Centrul Cultural German).

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tei specializări pot lucra în domeniul predării în 
învățământul preuniversitar (ca profesori de limba 
germană ca limbă străină) și universitar (în dome-
niul limbii si literaturii germane sau al studiilor 
culturale), ca traducători sau interpreți (autorizați, 
independenți, în sectorul privat respectiv în institu-
țiile europene etc.), ca jurnaliști, consilieri pe 
probleme de cooperare/comunicare internațională 
(în special în concerne multinaționale), ca angajați 
în administrație sau asistenți manager. 

Persoane de contact: 
Șef de catedră: 
Prof. Dr. Andrei Hoişie 
 ahoisie@hotmail.com
Decan:
Conf. Dr. Ioan Lihaciu 
 lihaciu@uaic.ro

Association of Universities etc.). Pe lângă acestea 
Centrul are relații strânse de parteneriat în baza 
Programului Erasmus cu numeroase universități din 
Austria, Germania, Franța, Italia, Norvegia, Turcia și 
Polonia: Universitatea Leopold Franzens Innsbruck 
(A), Universitatea Alpen-Adria Klagenfurt (A), Univer-
sitatea Konstanz (D), Universitatea Albert-Ludwigs 
Freiburg (D), Universitatea Georg August Göttingen 
(D), Universitatea Friedrich Schiller Jena (D), 
Uniwersytet Wroclawski (PL) ș.a.; în special în 
domeniul „Limbi Moderne Aplicate” există partene-
riate cu: Universitatea Saarland, Saarbrücken (D) 
ș.a.; pentru masteranzi și doctoranzi: École Pratique 
de Hautes Études, Paris (FR) ș.a.

Localizare geografică în România: Iași, fostă capi-
tală a Principatului Moldovei până în 1862, se află în 
nord-estul României, la 25 de km de granița de est a 
țării. 

Populație: circa 500.000 locuitori

Avantajele poziției geografice: În Iași se află multe 
muzee, monumente și importante edificii religioase. 

În acest oraș se găsesc deosebit de multe 
clădiri-monument din toate epocile, de la mănăs-
tirea medievală “Trei Ierarhi” până la cele mai 
moderne catedrale arhiepiscopale, de la clădiri 
precum cea a Operei, a Teatrului Național și a Filar-
monicii până la numeroase cluburi studențești. În 
plus, împrejurimile orașului ne lasă să descoperim 
locuri minunate (Lacul Ciric, Bârnova, Bucium și 
pădurile din Poieni). Se poate face și o excursie în 
Bucovina (nordul Moldovei), pentru a vizita renumi-
tele ei mănăstiri, dintre care câteva sunt incluse în 
Patrimoniul UNESCO.  

Adresă: 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
Bulevardul Carol I Nr.11 
700506 Iași, România
 +40-232-201000
 +40-232-201201
 contact@uaic.ro
 www.uaic.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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Limbi Moderne Aplicate (B.A.)
Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Grație structurii și programelor 
sale această specializare asigură formarea specia-
liștilor în domeniul traducerii și interpretării. 
Limbi: germana și româna. Studiul cuprinde mate-
rii precum limba germană (morfologie, sintaxă și 
lexicologie), introducere în lingvistică (concep-
te-cheie și metode ale lingvisticii), limbaje speciali-
zate (introducere în metodele traducerii speciali-
zate), comunicare interculturală (noțiuni de bază 
din sfera conceptelor de „comunicare” și „intercul-
turalitate”), traducere computerizată (aspecte 
teoretice și practice privind programele utilizate în 
traductologie și interpretarea asistată), traductolo-
gie (concepte-cheie și metode ale traductologiei), 
terminologie (introducere în metodele lucrului 
terminologic), cursuri practice (traduceri, conver-
sație, gramatică, analiză și redactare de text), insti-
tuții europene (noțiuni de bază privind diversele 
Instituții Europene).

Criterii de admitere: diplomă de bacalaureat, 
restricții de admitere locale 

Cunoștințe lingvistice: cel puțin nivelul A2

Număr studenți: 109 studenți

Număr cadre didactice: 16 cadre didactice, dintre 
care 3 profesori (1 profesor titular și 2 profesori 
emeriți) și 2 lectori străini (un lector DAAD, un 
lector austriac)

Programe de schimb academic și cooperare: 
Numeroase acorduri Erasmus și parteneriate cu 
universitățile din Konstanz, Jena, Freiburg, Dresda, 
Göttingen, Saarbrücken, Innsbruck, Klagenfurt, 
Trieste, Palermo, Elazig, precum și participare la 
programul CEEPUS cu Universitatea Viena. 
Proiecte de cooperare cu lectoratul austriac și 
lectoratul DAAD (acestea includ Biblioteca Austria 
și Biblioteca DAAD, sala de lectură a Institutului 
Goethe și Centrul Cultural German). Pe lângă aces-
tea există nenumărate parteneriate cu birouri de 

traducere locale și alte instituții, la care studenții 
pot face o lună de practică.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tei specializări pot lucra ca traducători sau inter-
preți (autorizați, independenți, în sectorul privat 
respectiv în instituțiile europene etc.), consilieri pe 
probleme de cooperare/comunicare internațională 
(în special în concerne multinaționale), ca angajați 
în administrație sau asistent-manageri. 

Persoane de contact: 
Șef de catedră: 
Prof. Dr. Andrei Hoişie 
 ahoisie@hotmail.com
Decan:
Conf. Dr. Ioan Lihaciu 
 lihaciu@uaic.ro

Cultura germană în context european (M.A.)
Durată: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Acest program de masterat oferă 
studenților șansa de a-și aprofunda cunoștințele 
despre cultura spațiului vorbitor germanofon și de 
a înțelege în profunzime contextele socio-umane 
care țin de aceasta. Prin acest demers, spațiul 
cultural germanofon devine accesibil unui spectru 
larg de profesii și totodată se creează perspective 
profesionale atractive în România.
Diploma de Master obținută la Universitatea Iași le 
dă absolvenților posibilitatea de a urma studii 
doctorale în domeniul germanisticii la orice 
universitate.

Dintre materiile studiate fac parte literatura și 
cultura central-europeană (investigarea dimensiu-
nilor identitare europene la nivel cultural și lite-
rar), literatura germană în perspectivă comparată 
(probleme fundamentale ale comparatisticii, rela-
țiile literare transnaționale, migrația celor mai 
importante curente literare), literatura și cultura, 
estetica și poetica (interferențele dintre estetică și 
poetică; analize interpretative ale unor momente 
esențiale în evoluția celor două discipline în spațiul 
de limbă germană), filosofia și hermeneutica, 
școlile germane (introducere în teoria și istoria 
interpretării și înțelegerii; hermeneutica școlilor 
germane din secolele XIX și XX), gândirea socio-fi-
losofică (introducere în conceptul de filosofie soci-
ală; științele sociale și relația sociologie-filosofie 
socială), arta și tehnica traducerii literare

(urmărirea gradului de aplicabilitate a normelor la 
practica traducerii literare), limba și cultura, 
semantica și pragmatica (expunerea și ilustrarea 
direcțiilor de cercetare în semantică și pragma-
tică), cultura germană în spațiul spiritual românesc 
(interferențele lingvistice româno-germane în 
Transilvania pe plan fonologic, morfologic, sintac-
tic și lexical-semantic), limba, religia și cultura în 
Evul-Mediu romano-german (raportul de interde-
pendență dintre cultură și religie în Evul-Mediu 
romano-german), Germania după 1945 (analiza 
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evoluției Republicii Federale Germania din 1945 
până în prezent), metodologia studiilor culturale 
(analiza noilor curente din teoria culturii; aborda-
rea științei culturale ca ramură a științelor socio-u-
mane), literatura și artele (conexiunea și interde-
pendența dintre arte; structurile intermediale), 
terminologia traducerilor (aprofundarea scopurilor 
pentru care se folosesc instrumentele terminolo-
giei în domeniul traducerilor), sistemul mass-me-
dia german (noțiuni de bază cu privire la sistemul 
mass-media de limbă germană în Austria, Germa-
nia și Elveția)

Criterii de admitere: diplomă de licență (Bachelor)

Cunoștințe lingvistice: cel puțin nivelul B2

Număr studenți: în total 37 de studenți masteranzi

Număr cadre didactice: 10 cadre didactice (printre 
aceștia doi lectori din Austria și Germania)

Programe de schimb academic și cooperare: acor-
duri Erasmus și parteneriate cu universitățile din 
Konstanz, Innsbruck, Jena, Freiburg, Dresda, 
Göttingen, Klagenfurt, Trieste, Udine, Palermo, 
Wroclaw, Elazig, cu École Pratique des Hautes 
Études Paris, precum și participare la programul 
CEEPUS cu Universitatea Viena. Proiecte de coope-
rare cu lectoratul austriac și lectoratul DAAD (aces-
tea includ Biblioteca Austria și Biblioteca DAAD, 
sala de lectură a Institutului Goethe și Centrul 
Cultural German). Diplomă dublă: posibilitatea de 
recunoaștere a unui studiu/segment de studiu efec-
tuat la o universitate parteneră (la universitățile 
partenere și la cele cu care Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza“ a încheiat acorduri Erasmus).

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții de 
germanistică pot lucra ca traducători sau interpreți 
(autorizați, independenți, în sectorul privat respec-
tiv în instituțiile europene etc.), pot fi angajați în 
administrație sau ca asistent-manageri, cadre 
didactice în învățământul preuniversitar și univer-
sitar (în domeniul limbii si literaturii germane sau 
al studiilor culturale), consilieri pe probleme de 
cooperare/comunicare internațională (în special în 
concerne multinaționale). După ce au urmat speci-
alizări suplimentare pot profesa și ca jurnaliști (în 

presa scrisă, radio sau televiziune), în economie (ca 
agenți de publicitate sau personal bancar) și în 
serviciul diplomatic internațional (angajați în 
administrația statului). 

Persoane de contact: 
Șef de catedră: 
Prof. Dr. Andrei Hoişie 
 ahoisie@hotmail.com

Decan:
Conf. Dr. Ioan Lihaciu 
 lihaciu@uaic.ro

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „PARTIUM” DIN ORADEA

Data înființării: 1999

Universitatea Creștină Partium este una dintre cele 
două universități cu învățământ în limba maghiară 
din România, care a fost înființată în 1999 cu scopul 
de a facilita accesul la educația universitară în limba 
maternă celor 1,5 milioane de membri ai minorității 
maghiare.

Universitatea a fost înființată de către Fundația Pro 
Universitate Partium ca prima universitate în limba 
maghiară din România. Instituția predecesoare este 
Institutul Superior Reformat István Sulyok, fondat 
de Districtul Bisericii Reformate Királyhágómellék în 
1991.

Universitatea Creștină Partium se bucură de acredi-
tare instituțională deplină în România. Ea este 
finanțată în mare parte de statul maghiar și într-o 
mică măsură din fonduri ale Bisericii și private.

Alcătuirea confesională a studențimii și a persona-
lului Universității Creștine Partium corespunde 
împărțirii confesionale a populației de etnie 
maghiară din România. Prin urmare Universitatea 

Creștină Partium are un fundament ecumenic, deși 
este substanțial susținută de Districtul Bisericii 
Reformate Királyhágómellék. 

Universitatea Creștină Partium se dezvoltă dinamic 
ca instituție universitară ocupând o poziție de 
succes în peisajul universitar european. Universi-
tatea se compune din trei Facultăți (Facultatea de 
Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe Econo-
mice și Facultatea de Arte), unsprezece catedre și 
două ateliere de cercetare (Atelierul de Cercetare 
Filosofică și Atelierul de Creație și Educație Vizuală). 

Catedrele și atelierele de cercetare ale Universității 
cooperează cu nenumărate instituții la nivel nați-
onal și internațional, organizează periodic confe-
rințe științifice internaționale de nivel înalt, au ca 
invitați oficiali oameni de știință renumiți din străi-
nătate, publică serii de lucrări, reviste și monografii 
și se implică în acordarea de asistență de speciali-
tate studenților și susținerea individuală a acestora. 

Printre instituțiile importante ce aparțin de Univer-
sitate se numără Școala de Excelență Janus Panno-
nius, care are ca scop susținerea studenților cu 

Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ORADEA
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performanțe deosebite printr-o inițiativă din interi-
orul Universității, Editura Universității Creștine 
(Editura Partium) care se ocupă cu publicarea 
numeroaselor lucrări științifice ale Universității, 
Centrul de Limbi Străine Colloquia, care prin cursu-
rile sale diversificate și accesibile joacă un rol impor-
tant în promovarea plurilingvismului în regiunea 
vestică a României Partium. 

Universitatea noastră acordă o atenție deosebită 
calității vieții studenților acordând diferite burse și 
dispunând de un cămin studențesc modern, o bibli-
otecă universitară bine dotată și în continuă extin-
dere, un centru de informare ERASMUS, un colectiv 
studențesc activ și o comunitate studențească 
ecumenică. Oferta educațională a Universității se 
extinde permanent în funcție de cerințele pieței de 
muncă.

Grație numeroaselor sale avantaje Universitatea 
Creștină Partium atrage nu numai pe membrii mino-
rității maghiare din România, ci și tot mai mulți 
candidați din Ungaria și studenți sosiți prin schimb 
academic din alte țări. Nu în cele din urmă speciali-
zările pentru limbi străine ale Universității atrag și 
candidați a căror limba maternă este româna. 

Oferta de studiu: În prezent oferim 17 specializări 
pentru studii de licență și nouă specializări de studii 
de master.

Număr studenți înmatriculați: 860

Număr cadre didactice: 78

Cooperări internaționale: 67 de acorduri ERASMUS 
cu universități din 15 țări; 25 de parteneriate cu 
universități din străinătate; numeroase cooperări 
internaționale la nivel de universitate și facultate; 
(proiecte periodice HURO, POSDRU, SAPIENTIA). 

Localizare geografică în România: Oradea este 
centrul regiunii de nord-vest Partium a României și 
capitală de județ. Orașul este situat în estul marii 
Câmpii Panonice, pe râul Crișul Repede. Centrul 
orașului este la 13 km depărtare de granița ungară. 
La nord-est orașul este mărginit de poalele Munților 

Apuseni, regiunea fiind una de trecere de la relieful 
de deal la câmpie. În apropiere se găsesc nume-
roase stațiuni de odihnă și băi termale, ca de 
exemplu Băile Felix.

Populație: ca. 250.000 locuitori

Avantajele poziției geografice: numeroase obiec-
tive turistice (printre care clădiri baroce și Art 
Nouveau), viață culturală animată în limba română 
și maghiară, ansamblu de teatru românesc și 
maghiar, orchestră filarmonică, Forumul German, 
sediu pentru nenumărate firme germane și 
austriece, aeroport, proximitate cu granița și legă-
turi de transport bune cu orașele românești și 
maghiare. 

Adresă:
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea
Str. Primăriei Nr. 36
410209 Oradea 
 +40-259-418244
 +40-259-418244
 partium@partium.ro
 www.partium.ro

Limba și literatura germană (B.A.)
Ca specializare unică sau ca parte a B.A. în combi-
nații de specializări limba și literatura engleză – limba 
și literatura germană, limba și literatura germană – 
limba și literatura maghiară.

Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studenții noștri pot obține o 
diplomă de licență recunoscută și unică în Româ-
nia, pentru că după studiul de bază de două semes-
tre oferim posibilitatea de a urma o specializare 
corespunzătoare cerințelor actuale: din semestrul 
trei studenții pot opta între modulele de literatură, 
studii culturale, științe ale comunicării și respectiv 
traducere și comunicare în limbaje de specialitate. 
Oferim o formare cu orientare practică, care se 
desfășoară în grupe de lucru de dimensiuni reduse, 
în cadrul cărora se asigură învățarea noțiunilor de 
bază ale limbii germane. Competențele se dezvoltă 
astfel în mod personalizat. Oferta noastră de studii 
se extinde prin stagii de studiu în străinătate și 
burse precum și prin prelegeri și seminare ale 
profesorilor din afara țării.
Punem accent în mod deosebit pe promovarea 
performanțelor individuale ale studenților si pe 
activitățile extra curriculare din domeniul de speci-
alitate. În acest scop am înființat un atelier de 
germanistică în cadrul Școlii de Excelență Janus 
Pannonius, care reprezintă o inițiativă internă a 
Universității de promovare a excelenței și are ca 
obiectiv principal susținerea studenților motivați și 
cu performanțe deosebite, prin seminare și work-
shopuri extra-curriculare, respectiv prin coordi-
nare științifică individuală. Rezultatele cercetării 
studenților sunt prezentate și discutate în cadrul 
Colocviului Științific de Comunicări al Studenților 
care are loc anual la Universitate.
Organizăm numeroase activități de grup (de ex. 
clubul de film german organizat periodic, serbarea 
Crăciunului, ziua specializării, workshopuri, excur-
sii gratuite cu întregul an în Germania).
Formarea în domeniul germanisticii se desfășoară 
la noi într-un mod unic în România, pentru că în 

cazul studenților care au limba maghiară ca limba 
maternă folosim această limbă ca suport, de ex. 
pentru a da explicații de gramatică, pentru extinde-
rea vocabularului și în exercițiile de traducere.
Criterii de admitere: nu există restricții de admi-
tere (admiterea se face pe baza unui dosar de 
candidatură)

Cunoștințe lingvistice: studenții nu trebuie să aibă 
cunoștințe lingvistice de un anumit nivel

Număr studenți: 15 locuri fără taxă și 25 cu taxă

Număr cadre didactice: 7

Programe de schimb academic și cooperare: 
parteneriat ERASMUS cu Universitatea Augsburg, 
cu Colegiul Pedagogic Driestar Educatief din Gouda 
(Olanda), Universitatea Necmettin Erbakan din 
Konya (Turcia) și cu șapte universități din Ungaria.

Potențiale domenii de activitate: traduceri, dome-
niul educației, învățământ, administrație, instituții 
internaționale, mass-media, mediul de afaceri, 
turism, coordonare în special a manifestărilor 
culturale legate de spațiul germanofon. 

Adresă:
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea
Catedra de Germanistică
Str. Primăriei Nr. 27
410209 Oradea
 +40-259-418252/120
 +40-259-418252
 www.partium.ro/germanistik
Persoană de contact: 
Dr. Andrea Bánffi-Benedek
 germanistik.partium@gmail.com

Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

Universitatea Creștină „Partium” din Oradea
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Multilingvism și multiculturalitate (M.A.)
Durată: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.) 

Scurtă descriere: Program de studii masterale în 
domeniul lingvisticii, literaturii, studiilor culturale 
și traducerii. Obiectivul studiului este de a forma 
specialiști (experți în domeniul cultural, cadre 
didactice, traducători, jurnaliști, redactori etc.), 
care să cunoască foarte bine problematica diferite-
lor procese culturale, a contactelor interculturale, a 
prezentului și trecutului culturilor europene. 
Studiul de master este recomandat în special acelor 
absolvenți cu studii de licență interesați de cultu-
rile europene, de chestiunile teoretice ale traduce-
rii, de comunicarea interculturală și tradiția multi-
culturalității europene.
Baza studiului o constituie programa în limba 
maghiară (50%) aceasta fiind completată de 
module facultative în limbile germană, engleză, 
română sau maghiară.
Curriculumul cuprinde printre altele următoarele 
materii de curs: introducere în traductologie și 
tehnica traducerii, traducere literară, traducere 
economică, introducere în studii interculturale; 
istoria Europei Centrale și de Est în secolele 19. – 
20.; globalizare și postcolonialism, memorie cultu-
rală și imagologie în Europa Centrală și de Est; lite-
raturi regionale în limba germană; identitate și 
alteritate culturală; limbă și comunicare; comuni-
care interculturală.

Criterii de admitere: Programul de studii maste-
rale este recomandat în special celor care dețin o 
diplomă de licență într-un domeniu al științelor 
umaniste (limbă și literatură, filosofie, istorie, 
studii europene, jurnalism etc.). Programul de 
studii este deschis tuturor celor care și-au încheiat 
studiile de licență. Nu există restricții de admitere 
(admiterea se face pe baza unui examen oral).

Cunoștințe lingvistice: studenții trebuie să posede 
cunoștințe de germană, engleză sau română cel 
puțin de nivelul B2

Număr studenți: 15 locuri fără taxă și 15 cu taxă

Număr cadre didactice: 13

Programe de schimb academic și cooperare: 7 
acorduri încheiate cu ERASMUS cu Universitatea 
Eötvös Loránd (Budapesta), Universitatea Andrássy 
Budapest, Universitatea Pécs, Universitatea Eszter-
házy Károly (Eger) și cu Colegiul Pedagogic Driestar 
Educatief din Gouda (Olanda).

Potențiale domenii de activitate: traduceri, dome-
niul educației, învățământ, administrație, instituții 
internaționale, mass-media, mediul de afaceri, 
turism, coordonare în special a manifestărilor 
culturale legate de spațiul germanofon. 

Adresă:
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea
Catedra de Germanistică
Str. Primăriei Nr. 27
410209 Oradea
 +40-259-418252
 +40-259-418252
 www.partium.ro/germanistik
Persoană de contact:
Dr. Szabolcs János
 germanistik.partium@gmail.com

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

Data înființării: 1780; redeschisă în 1963

Universitatea de stat Oradea se consideră o promo-
toare de noi direcții în domeniul științei și culturii 
pentru regiunea Crișana. Universitatea Oradea 
reprezintă o instituție de învățământ și cercetare cu 
o bogată tradiție, preocupată permanent de moder-
nizarea propriilor structuri și dispune de 35 de 
centre de cercetare, recunoscute pe plan internați-
onal, național și local. Activitatea de predare și 
cercetare a Universității se desfășoară în strânsă 
colaborare cu companiile industriale regionale. 
Universitatea deține o bibliotecă nouă cu sedii 
pentru toate specializările de studiu și direcțiile de 
cercetare. Administrația Universității se ocupă în 
permanență de modernizarea clădirilor destinate 
studenților (cămine, cantine, cafenele, centre spor-
tive, cabinete medicale etc.). Campusul universitar 
se numără datorită spațiilor verzi printre cele mai 
frumoase din țară, oferindu-le studenților o bază de 
studiu a speciilor rare de plante. 

Oferta de studiu: Universitatea Oradea se compune 
din 15 facultăți și institute cu 107 specializări pentru 
studii de bachelor și 88 de specializări pentru 
studiile de masterat. La această universitate se 
poate opta și pentru specializări în limba engleză 
(medicină, relații internaționale, business).

Cooperări internaționale: Universitatea de stat 
Oradea întreține numeroase parteneriate științifice 
în toată lumea și are o prezență internațională pozi-
tivă, astfel încât mulți studenți străini și-au arătat 
intenția de a studia aici. În anul academic 2016/2017 
au existat peste 500 de acorduri Erasmus cu majori-
tatea țărilor europene – printre acestea cu 25 de 
universități germane.

Localizare geografică în România: Oradea se află 
în apropierea graniței României cu Ungaria. Orașul 
este capitala județului Bihor din regiunea Crișana. 
Grație arhitecturii în stil Art Nouveau, izvoarelor 

termale terapeutice și zonei de deal care o încon-
joară, Oradea oferă modalități variate de petrecere a 
timpului liber. 

Populație: circa 200.000 locuitori

Avantajele poziției geografice: Universitatea din 
Oradea prezintă tendințe puternice de internaționa-
lizare și acordă o mare importanță asistenței oferite 
studenților, astfel încât performanțele individuale 
sunt apreciate și susținute. Toate cele trei cicluri de 
studiu – bachelor, masterat și doctorat – sunt posi-
bile în cadrul acestei universități.  

Adresă:
Universitatea din Oradea
Str. Universității Nr. 1
410087 Oradea
 www.uoradea.ro

Universitatea din Oradea 

Universitatea Creștină „Partium” din Oradea



Programe de studiu în limba germană la facultățile din România 93 Programe de studiu în limba germană la universități din România92

Limba și Literatura Germană (B.A.) 
Germana ca specializare principală sau secundară
Durată: 6 semestre (180 credite)

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: 

Germanistica este găzduită de Facultatea de Litere 
a Universității de stat din Oradea și a fost fondată în 
1994. În 2013 Facultatea de Litere a sărbătorit 50 de 
ani de tradiție continuă de studiu. (http://litere.
uoradea.ro/prezentare/catedra-franceza-germana.
html)

Germanistica se studiază ca specializare principală 
sau secundară în combinație cu anglistica, roma-
nistica sau românistica. Se acordă o atenție deose-
bită asistenței dedicate studenților și activității de 
cercetare și lucru pe proiecte. Departamentul 
dispune de o bibliotecă proprie cu serviciu de 
împrumut și catalog electronic, fondată cu sprijinul 
DAAD și al Fundației Robert Bosch.

Structura programului de studii de licență „Limba 
și Literatura Germană” ia în considerare toate 
aspectele germanei ca limbă străină. Conținutul 
materiilor de studiu actualizat cu regularitate se 
predă în cadrul cursurilor obligatorii și facultative. 
Cursurile obligatorii oferă teme fundamentale atât 
din domeniul lingvisticii cât și al literaturii. Facul-
tativ studenții pot dobândi cunoștințe într-o a doua 
respectiv a treia limbă străină (italiană, spaniolă). 
Facultatea le pune studenților la dispoziție și speci-
alizarea pedagogică, urmarea modulului de 
formare pedagogică fiind gratuită.

La Facultatea de Litere există posibilitatea continu-
ării studiului prin alegerea unuia dintre cele trei 
programe de masterat cu specializare filologică și/
sau în domeniul studiilor culturale. Studiile docto-
rale se organizează pentru domeniul 
comparatisticii.
Pe lângă studiu, Facultatea organizează și activități 
extracurriculare, pentru care se acordă credite. 
Printre acestea menționăm: voluntariat în instituți-
ile partenere (biblioteci, școli, redacții de ziare), 

Clubul de Teatru, redacția ziarului Sonderausgabe 
(https://madmagz.com/magazine/771496#/page/1).
Departamentul de germanistică organizează anual 
în colaborare cu alte departamente ale Facultății 
„Sesiunea Științifică Națională de Comunicări 
pentru Didactica Limbii și Literaturii Germane”. 
Alte teme de interes ale cercetării reies din publica-
țiile în revista științifică Confluențe. (http://www.
scipio.ro/web/
confluente.-analele-universitatii-din-oradea.-fasci-
cula-limbi-si-literaturi-moderne)

Criterii de admitere: adeverință de susținere a 
examenului de bacalaureat și interviu în vederea 
testării cunoștințelor de limba germană 

Cunoștințe lingvistice: cunoștințe de limba 
germană începând cu A2 (la admitere) până la C1 
(la încheierea studiilor)

Număr studenți: 65 studenți

Număr cadre didactice: 4

Programe de schimb academic și cooperare: 
Departamentul de germanistică a încheiat acorduri 
Erasmus în principal cu Universitatea Johannes 
Gutenberg din Mainz, cu universitățile Leipzig, 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Debre-
cen, Wroclaw/Breslau, Dijon, Aarhus, Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem Budapesta, Stockholm etc.

Potențiale domenii de activitate: în învățământ 
(predarea limbii germane ca limbă străină), ca 
traducător, în domeniul jurnalistic, la edituri, ca 
ghid turistic, în managementul cultural și de 
proiect, ca trainer de limbi străine, în companii 
germane/germanofone 

Persoană de contact:
Lect. Dr. Veronica Buciuman
 vbuciuman@uoradea.ro 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU

Data înființării: 1976; reînființată în 1990

Învățământul superior din Sibiu are o istorie lungă și 
în același timp diversă. Prima instituție de studii 
superioare a fost înființată în 1786, urmată de alte 
instituții similare. În anii ce au urmat, marcând o 
epocă tumultoasă a istoriei Transilvaniei, aceste 
instituții nu au supraviețuit. Aceeași soartă a avut-o 
universitatea înființată în 1976, care a fost desfiin-
țată în 1984. În semn de recunoaștere a potenția-
lului său academic, universitatea a fost reînființată 
în 1990, adoptând în 1995 numele scriitorului și filo-
sofului Lucian Blaga. 

Reînființarea a fost precedată de conceperea unei 
strategii ofensive de realizare a contactelor și legătu-
rilor, menită să funcționeze ca o garanție a internați-
onalizării atât de necesare în epoca globalizării. 
Astfel, Universitatea „Lucian Blaga” întreține parte-

neriate și relații bilaterale cu universități din nume-
roase țări. Programe de mobilități de studiu sau 
cercetare și proiecte comune au fost stabilite mai 
ales cu instituții din SUA, Germania, Franța și Marea 
Britanie. În plus, există legături cu universități din 
China, Rusia, Italia, Polonia, etc. 

Centrele de cercetare în aproape toate domeniile de 
studii încurajează potențialul creativ al studenților și 
cadrelor didactice. Institutul „Confucius”, unic în 
România, oferă cursuri introductive în limba și 
cultura chineză. 

Oferta de studiu: În prezent sunt oferite 185 de 
programe de studiu (dintre care 73 de bachelor și 
112 de masterat) în cadrul a 9 facultăți: Inginerie, 
Drept, Științe Economice, Științe Sociale (istorie și 
patrimoniu, jurnalism, științe politice, psihologie, 
sociologie), Teologie (evanghelică și ortodoxă), 

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

Universitatea din Oradea 

SIBIU
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Litere și Arte, Medicină, Științe Agronomice, Indus-
trie alimentară și Protecția mediului, Științe (Infor-
matică, Matematică, etc.). 

Cercetare: 33 de centre de cercetare, numeroase 
cooperări de cercetare cu instituții extra-universitare 
cât și proiecte de cercetare realizate în colaborare cu 
instituții academice 

Număr studenți înmatriculați: În anul universitar 
2015/2016 au fost înmatriculați 14.659 studenți 
români și 290 studenți internaționali (în ciclurile de 
bachelor, masterat și doctorat). 

Număr cadre didactice: 615 posturi de titular (134 
profesori, 166 conferențiari, 255 lectori, 60 asistenți) 
la care se adaugă 237 colaboratori externi (dintre 
care 55 internaționali) 

Cooperări internaționale: Membru partener în 
cadrul: C.R.E. (Conferința Rectorilor din Europa), 
AUDEM (Alliance of Universities for Democracy), 
IAUP (International Association of University Presi-
dents), EUA (The European University Association), 
AUF (Agenția Universitară a Francofoniei), UNeECC 
(Rețeaua Universitară a Orașelor Capitale Europene 
ale Culturii).

Cooperări și programe de mobilitate: În aprilie 
2016 ULBS avea 352 de parteneriate bilaterale 
Erasmus+ și 17 parteneriate Erasmus+ în afara 
Uniunii Europene. ULBS este partener în 6 consorții 
internaționale și a încheiat 266 parteneriate institu-
ționale Erasmus+ (cicluri de bachelor, masterat și 
doctorat) cu universități din întreaga Europă. Înce-
pând cu 2015 au fost semnate și convenții bilaterale 
de schimb academic cu universități din Asia și SUA. 
Există, în plus, sute de alte cooperări internaționale 
la nivel de universitate, facultate sau departament. 

Localizare geografică în România: Sibiu se află în 
Transilvania. Orașele importante din proximitate 
sunt Brașov, Alba Iulia și Cluj.

Populație: 147.245 locuitori (conform recensămân-

tului din 2011)

Avantajele poziționării geografice: Atât oameni de 
știință celebri din trecut, cât și proiectele științifice 
premiate în prezent recomandă Sibiul ca centru 
academic de excelență. Renumele de instituție de 
învățământ superior orientată către viitor al Univer-
sității „Lucian Blaga” a fost obținut grație finanță-
rilor consistente din domeniul extra-universitar, 
proiectelor importante de cercetare (realizate, 
parțial, în cooperare cu mediul economic și de 
afaceri) dar și sprijinului deosebit acordat cercetării 
studențești. Datorită numărului mare de vorbitori 
de limbă germană, Sibiul este un oraș deosebit de 
interesant pentru agenții economici din spațiul 
germanofon. Aceștia apreciază nu numai cunoștin-
țele de limbă germană ale absolvenților Universității 
din Sibiu, ci și buna lor pregătire.  

Adresă: 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Bulevardul Victoriei Nr. 10
550024 Sibiu
 +40-269-217989 
 +40-269-217887
 rectorat@ulbsibiu.ro 
 www.ulbsibiu.ro

Limbi Moderne Aplicate (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul limbilor moderne apli-
cate permite, pe de-o parte, aprofundarea cunoș-
tințelor de limbă deja acumulate și, pe de altă 
parte, obținerea competențelor necesare aplicării 
acestora din urmă în mediul profesional. În 
contextul ultimelor decenii, marcat de globalizare, 
cererea de competențe în limbi străine aplicate a 
crescut în mod constant. 

Curricula programului de studiu „Limbi Moderne 
Aplicate” include atât cursuri din domeniul filolo-
giei (cursuri și seminare, predate în două limbi 
străine, despre traducere și interpretare, limbaje de 
specialitate, cultură și civilizație, etc.), cât și cursuri 
din alte domenii precum informatica, noțiuni 
economice fundamentale, noțiuni elementare de 
drept, etc. În domeniul limbajelor de specialitate, 
accentul este pus în mod special pe dimensiunea 
economică și cea juridică. Cunoștințele teoretice 
astfel obținute sunt completate prin stagii de prac-
tică obligatorie în firme partenere. Trebuie subli-
niat în acest context caracterul interdisciplinar al 
programului de studii: cursurile sunt oferite în 
cadrul mai multor departamente și chiar facultăți. 
Cursurile de cultură și civilizație germană și austri-
acă sunt predate de lectori invitați din cele două 
țări. În cadrul acestei linii de studiu, accentul gene-
ral este pus pe domeniul traducerii, iar spațiile de 
lucru sunt special amenajate în acest sens. 

Criterii de admitere: Admiterea la locurile buge-
tate se face în baza mediilor obținute la examenul 
de bacalaureat.

Cunoștințe lingvistice: minim B1

Număr studenți: 20 locuri de studiu bugetate și 20 
locuri cu taxă în semestrul I 

Număr cadre didactice: 12 (la momentul actual 12 
cadre didactice cu titlul de doctor, 1 lector DAAD)

Programe de schimb academic și cooperare: 5 
parteneriate Erasmus în domeniul limbi străine (cu 

Philipps-Universität Marburg, HAWK Göttingen, 
Hochschule Kehl, Universität Salzburg, Universita-
tea din Pécs, Universitatea din Ljubliana, Univer-
sität Hamburg, Universität Innsbruck). 8 parteneri-
ate Erasmus cu universități din spațiul francofon și 
alte 3 în spațiul britanic. Un parteneriat cu 
Philipps-Universität Marburg pentru mobilitatea 
studenților și a cadrelor didactice. Un parteneriat 
cu Institutul Pentru Cultura Germană și Istoria 
Europei de Sud-Est, realizat în colaborare cu 
Universitatea „Ludwig-Maximilian” din München. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de licență dețin cunoștințe teoretice 
specifice și competențe practice, care îi califică 
atât pentru o carieră profesională, cât și pentru 
aprofundarea studiilor printr-un program de 
masterat și un eventual doctorat consecutiv. 
Programul de studiu „Limbi Moderne Aplicate: 
Germană – Engleză/Franceză” oferă calificarea 
profesională de traducător și interpret pentru 
limbile străine studiate. Domeniile posibile de acti-
vitate – asistenți în cercetare, cercetători, funcțio-
nari în instituții publice, referenți în domeniul 
economic – necesită nu doar aptitudini lingvistice 
și interculturale, ci și cunoștințe conexe de infor-
matică/PC și noțiuni elementare de economie.  
 

Persoană de contact:
Prof. Dr. Maria Sass
 sass_maria@yahoo.co.uk

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
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Limba și Literatura Germană (B.A.) 
Limba germană ca specializare principală sau secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: În cadrul acestui program de 
studiu sunt oferite cursuri în domeniul limba și 
literatura germană (lingvistică, lexicologie, grama-
tică, periodizarea epocilor literaturii germane, 
teatru, tipologii ale liricii, epică, tipologii ale jurna-
lismului, etc.), precum și seminare destinate apli-
cării cunoștințelor teoretice acumulate. Prin inter-
mediul cursurilor de scriere creativă, retorică, 
vocabular și gramatică sunt dezvoltate competențe 
importante pentru viitoarea carieră profesională. 
Exerciții de traducere, interpretarea și critica texte-
lor întregesc profilul unui program de studii diver-
sificat, care permite absolvenților să profeseze și în 
domeniile economiei și jurnalismului. Este oferită, 
în plus, o introducere în scrierea academică și 
metodologia cercetării pentru a crea premisele 
necesare realizării proiectelor de cercetare.

Accentele sunt puse atât în domeniul didacticii, cât 
și în cel al cercetării. Cu toate acestea, orientarea 
generală a programului de studiu, al cărui scop este 
formarea cadrelor didactice, tinde către relevanța 
didactică a conținutului cursurilor predate. 

Pe lângă specializarea oferită de facultate, studenții 
au posibilitatea să urmeze un modul psiho-pedago-
gic pentru a obține competențele teoretice și prac-
tice necesare activității didactice. Pe lângă un 
stagiu de practică pedagogică, se oferă posibilitatea 
realizării unui stagiu de practică profesională în 
firme, edituri, redacții etc. în funcție de aspirațiile 
profesionale ale studenților. 

Criterii de admitere: Criteriul de admitere pe locu-
rile bugetate este media generală a examenului de 
bacalaureat.

Cunoștințe lingvistice: minim B1

Număr studenți: 20 locuri bugetate și 10 locuri de 
studii cu taxă în semestrul I 

Număr cadre didactice: 12 (la momentul actual 12 
cadre didactice cu titlul de doctor, 1 lector DAAD)

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriate Erasmus în domeniul germanisticii 
(cu Philipps-Universität Marburg, Carl von Ossiet-
zky Universität Oldenburg, Universität Salzburg, 
Universitatea din Pécs, Universitatea din Ljubljana, 
Universität Hamburg, Universität Innsbruck). 8 
parteneriate Erasmus cu universități din spațiul 
francofon și alte 3 în spațiul britanic. Un partene-
riat cu Philipps-Universität Marburg pentru mobili-
tatea studenților și a cadrelor didactice. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de licență dețin cunoștințe teoretice 
specifice și competențe practice, care îi califică 
atât pentru o carieră profesională, cât și pentru o 
eventuală aprofundare a studiilor. Programul de 
studiu „Filologie (Limba și Literatura Germană – 
Limba și Literatura Română/Engleză/Franceză)” 
oferă calificarea necesară în următoarele domenii 
profesionale: învățământ gimnazial (germana ca 
limbă maternă sau ca limbă străină), cercetare 
(asistent universitar sau cercetător), traducător, 
referent de specialitate, funcționar în administrația 
publică, etc.  

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Maria Sass
 sass_maria@yahoo.co.uk

Teologie Evanghelică (B.A.) 
Durata studiilor: 8 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Studiul teologiei pregătește viito-
rii absolvenți pentru cariera de pastor evanghelic 
sau profesor de religie. În plus, există oportunități 
profesionale în cadrul instituțiilor sau proiectelor 
desfășurate de Biserica Evanghelică sau în dome-
niul social. Numeroasele cursuri oferă studenților 
o formare umanistă și religioasă prin: studiul 
Bibliei (apariție, conținut, interpretare), istoria reli-
giilor, limbi antice, modele de transmitere a credin-
țelor religioase de către Biserici, provocări etice ale 
societății contemporane, practica parohială în 
predare, liturghie și munca cu credincioșii. 

Criterii de admitere: pe bază de dosar și interviu

Cunoștințe lingvistice: Sunt solicitate cunoștințe 
bune de limbă germană (atestate prin „Deutsches 
Sprachdiplom” sau diplomă echivalentă).

Număr locuri de studiu disponibile:  
3 (locuri cu taxă)

Număr studenți: 14

Număr cadre didactice: 11 (cu normă întreagă sau 
parțială)

Programe de schimb academic și cooperare: 
Cooperări cu: universități din Germania (programe 
de schimb academic pentru studenți și cadre didac-
tice); Institutul pentru Cercetări Ecumenice din 
Sibiu (cooperare cu teologia ortodoxă și parteneri 
internaționali din domeniul cercetării ecumenice); 
Asociația Cercetătorilor Bibliei din România 
(demersuri ecumenice de interpretare a Bibliei).

Potențiale domenii de activitate: Biserică, școală, 
instituții ale parohiilor și diaconiilor 

Persoană de contact:
Director: 
Lect. Dr. Renate Klein
 renateaklein@gmail.com
 sekretariat@ev-theol.ro

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
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Limba și Literatura Germană (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Studiile de germanistică în 
cadrul facultății de filologie oferă o formare diver-
sificată în toate domeniile limbii și literaturii 
germane. Cunoștințele de bază în domeniu, trans-
mise în cadrul programului de bachelor, pot fi 
aprofundate prin cursurile și seminarele masterale, 
dedicate cu precădere fenomenelor de cea mai 
mare importanță ale limbii și literaturii germane. 
Un alt punct esențial al acestui program este 
formarea și perfecționarea didactică și metodolo-
gică, scopul principal al masteratului fiind pregăti-
rea absolvenților pentru o viitoare carieră didac-
tică. Sunt tratate toate aspectele predării unei limbi 
(străine): dezvoltarea vocabularului, transmiterea 
noțiunilor de gramatică și literatură, dezvoltarea 
cunoștințelor lingvistice fundamentale, utilizarea 
materialelor media la curs, predarea axată pe 
limbă și civilizație, corectura greșelilor și evaluarea 
competențelor lingvistice prin raportarea la Cadrul 
European al Limbilor. 

Criterii de admitere: rezultatele ciclului de 
bachelor

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B2

Număr studenți: 20 locuri de studiu bugetate și 30 
locuri cu taxă în semestrul I 
Număr cadre didactice: 12 (la momentul actual 12 
cadre didactice cu titlul de doctor, 1 lector DAAD)

Programe de schimb academic și cooperare: 
numeroase parteneriate Erasmus în domeniul 
germanistică cu Philipps-Universität Marburg, 
Hochschule Göttingen, Hochschule Kehl, Universi-
tatea din Pécs, Universität Hamburg, Universität 
Innsbruck. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui masterat dețin cunoștințele științifice și abilită-
țile practice pentru a putea profesa în domenii și 
poziții care presupun un grad ridicat de compe-
tență. Programul de masterat „Limba și Literatura 

Germană” este conceput în vederea aprofundării 
nivelului de cunoștințe obținute în ciclul de licență, 
în scopul pregătirii pentru o carieră în domeniul 
didactic. Diploma de master conferă dreptul de a 
preda în învățământul liceal și posibilitatea de a 
deveni membru în comisii de specialitate în învăță-
mânt (cu condiția experienței necesare în dome-
niu) sau în instituții de specializare a personalului 
didactic. O altă oportunitate profesională este acti-
vitatea de asistent sau cercetător științific în dome-
niul germanisticii. Nu în ultimul rând, absolvenții 
de masterat pot fi angajați ca referenți de speciali-
tate sau în cadrul administrației publice. 

Deși oportunitățile profesionale pentru absolvenți 
sunt multiple și variate, se recomandă obținerea 
unor calificări suplimentare (de exemplu în dome-
niul metodicii și didacticii predării limbilor 
străine).

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu oferă posibi-
litatea realizării studiilor doctorale conform siste-
mului Bologna. Coordonatorii științifici sunt: Prof. 
Dr. Maria Sass în domeniul literatură și Conf. Dr. 
Abil. Doris Sava în domeniul lingvistică.  
 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Maria Sass
 sass_maria@yahoo.co.uk

Pedagogia învăţământului primar și preșcolar (B.A.)
Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor (B.A.)

Scurtă descriere: Sunt diferite școlile cu predare în 
limba germană? Cum învață copiii o limbă străină? 
Ce rol au artele și muzica? Ce înseamnă să fii un 
învățător bun/o învățătoare bună? Ce trebuie să știe 
el/ea și mai ales ce trebuie să poată face? Ce 
înseamnă un exercițiu bun? Programul de studii de 
pedagogie a învățământului primar și preșcolar 
oferă răspunsuri la aceste întrebări și la multe 
altele. Programul nostru de studii a fost dezvoltat în 
special însă nu exclusiv pentru formarea învățători-
lor/învățătoarelor și pentru educatorii/educatoarele 
de grădiniță din învățământul în limba germană. 
Programul de formare de desfășoară în tradiția 
predării din școlile ”germane” din România, 
include însă, așa cum situația o impune în predare, 
și descoperirile cercetărilor din domeniul achiziției 
limbii, în scopul de a trata corespunzător compe-
tența lingvistică a copiilor care abia au început 
școala.

Studiul pedagogiei învățământului primar și 
preșcolar transmite nu numai cunoștințe și abilități 
importante pentru formarea educatorilor/educa-
toarelor și învățătorilor/învățătoarelor din secțiile 
în limba germană, ci le oferă diverse posibilități de 
dezvoltare a personalității și de achiziție a compe-
tențelor-cheie precum capacitatea de comunicare, 
de organizare, de a acționa și de a găsi soluții.  
De aceea acest studiu se adresează nu numai absol-
venților școlilor cu predare în limba germană care 
au ales cariera de dascăl, ci și tuturor absolvenților 
care doresc să urmeze un studiu umanist. Studenții 
noștri nu trebuie neapărat să devină învățători. 
Deoarece studiul pedagogiei învățământului primar 
cuprinde o multitudine de domenii – pedagogie, 
psihologie, etică, didactici specializate în limba 
germană, matematică, arte, istorie, biologie, 
geografie etc., după acest studiu se poate alege 
orice program de master din domeniul umanist. 
Oferim o atmosferă de studiu plăcută și posibilita-
tea dezvoltării personale prin diverse proiecte, 
ateliere creative și cursuri de arte.

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
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Studiul pedagogiei învățământului primar repre-
zintă o opțiune potrivită și pentru tinerii cu orien-
tare umanistă care la 18 ani nu doresc să se axeze 
pe o anumită profesie, deoarece dezvoltarea auto-
nomiei și capacității decizionale dublată de achizi-
ția de cunoștințe specifice profesiei de dascăl, 
oferă un fundament adecvat dezvoltării personale.

Criterii de admitere: Procedura de admitere constă 
în înscriere, test de aptitudini la desen, sport și 
muzică și un examen de limba germană, care este 
notat. Rezultatul examenului de limbă contează în 
proporție de 25% la admitere.

Cunoștințe lingvistice: La începerea studiului 
studenții trebuie să dețină cunoștințe de germană 
de nivelul B2 conform Cadrului European Comun 
de Referință pentru Limbi Străine.

Număr studenți: în total se pot ocupa 35 de locuri: 
5 locuri fără taxă și 30 cu taxă 

Număr cadre didactice: Cursurile sunt predate de 
către profesorii vorbitori de limba germană ai 
Universității și de profesori invitați din țările vorbi-
toare de germană. În total aici predau 15 profesori 
din țară și străinătate.

Programe de schimb academic și cooperare: Eras-
mus: Studenții noștri pot alege un semestru de 
studiu în străinătate la una din multele instituții 
partenere, deoarece instituția de care ține acest 
program de studii a încheiat numeroase acorduri 
Erasmus (Germania, Austria, Marea Britanie, 
Franța, Spania, Italia ș.a.)

Potențiale domenii de activitate: Dincolo de 
formarea educatorilor/educatoarelor și învățători-
lor/învățătoarelor acest studiu oferă baza unei 
profesionalizări complexe în viitor în domeniul 
educației adulților, managementului resurselor 
umane, psihologiei industrial-organizaționale, 
consilierii, medierii, drepturilor copilului, aceasta 
pentru a da numai câteva exemple de profesii la 
care se poate accede mai târziu. Prin faptul că 
diversele didactici transmit și vocabularul de speci-
alitate specific materiilor respective, conform 
legislației actuale, după acest studiu se poate opta 
și pentru profesia de traducător.

Adresă:
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic
Calea Dumbrăvii Nr. 34
550324 Sibiu
 +40-269-21162
Persoană de contact: 
Dr. Liana Regina Iunesch
 lianareginaiunesch@gmail.com
 dppd.ulbsibiu.ro/pippde/ 
  https://www.youtube.com/watch?v=CrXlH-s4Ifs 

Comunicare Economică Interculturală (M.A.) 
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Studiile de „Comunicare Econo-
mică Interculturală” propun aprofundarea cunoș-
tințelor de limbă obținute în ciclul anterior de 
studii, precum și dezvoltarea competențelor nece-
sare pentru aplicarea acestor cunoștințe în dome-
niul economic. În contextul ultimelor decenii, 
marcat de globalizare, cererea pentru cunoștințe 
de limbă străină cu noțiuni elementare de econo-
mie a crescut în mod constant. De aceea, curricula 
programului de studiu „Limbi Moderne Aplicate” 
conține cursuri de filologie și limbaj de speciali-
tate, traducere din și în limbaj de specialitate (în 
mod special limbajul economic), de limbă și civili-
zație, fiind prevăzut și un stagiu practic de speciali-
tate în firme importante. Trebuie subliniată și acti-
vitatea lectorilor invitați din spațiul germanofon. 
Cursurile de limbă sunt predate în laboratoare 
foarte bine dotate; cercetătorilor le este pusă la 
dispoziție o bibliotecă ultramodernă. 

Criterii de admitere: în funcție de rezultatele la 
licență 

Cunoștințe lingvistice: minim B2

Număr studenți: 20 locuri de studiu bugetate și 30 
locuri cu taxă în semestrul I 
Număr cadre didactice: 12 (la momentul actual 12 
cadre didactice cu titlul de doctor, 1 lector DAAD)

Programe de schimb academic și cooperare: 
numeroase parteneriate Erasmus în domeniul 
germanistică cu Philipps-Universität Marburg, 
Hochschule Göttingen, Hochschule Kehl, Universi-
tatea din Pécs, Universität Hamburg, Universität 
Innsbruck.

Potențiale domenii de activitate: Programul de 
masterat „Comunicare Economică Interculturală în 
Limba Germană” este conceput pentru aprofunda-
rea cunoștințelor acumulate în cadrul programului 
de bachelor „Limbi Moderne Aplicate”, adresân-
du-se în mod special persoanelor care sunt sau vor 

fi active în mediul economic. Diploma de master 
conferă dreptul de a profesa ca traducător și/sau 
interpret în domeniul limbilor moderne aplicate 
studiate, ca referent de specialitate în domeniile în 
care sunt solicitate competențe lingvistice și inter-
culturale combinate cu noțiuni specifice de infor-
matică și economie. De asemenea, există posibilita-
tea de a lucra în cercetare (asistent, cercetător), 
administrație, organizații economice, etc.

Programul de studiu califică cu precădere potenți-
ali angajați în numeroasele firme cu capital 
german, prezente în zona Sibiului și în instituțiile 
publice relevante pentru mediul economic. 

Cu toate că domeniile de activitate pentru viitorii 
absolvenți ai acestui program de studiu sunt nume-
roase și variate, se recomandă obținerea de califi-
cări suplimentare (spre exemplu în marketing sau 
management). Universitatea „Lucian Blaga” oferă 
astfel de calificări, dar și un program doctoral pe 
sistem Bologna. Coordonator științific în domeniul 
lingvistică este Conf. Dr. habil. Doris Sava. 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Maria Sass
 sass_maria@yahoo.co.uk

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
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UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Data înființării: 1963

Întemeiată într-un oraș capitală medievală din patri-
moniul european și înconjurată de frumosul peisaj 
muntos al Carpaților Orientali, Universitatea „Ștefan 
cel Mare“ din Suceava reprezintă și din punct de 
vedere al calității educației una dintre cele mai 
atractive universități. Calificativul de grad de încre-
dere ridicat, pe care clasificările actuale ale 
centrelor românești de educație academică îl 
confirmă, corespunde impresiei lăsate oricărui vizi-
tator pe termen scurt sau lung. Stilul modern al 
clădirii, dotarea tehnică excelentă a laboratoarelor 
și biblioteca mare fac impresia unui loc de studii de 
recomandat, creat după standarde europene. Arun-
când o privire în culisele vieții academice a universi-
tății înființate în 1963, se descoperă echipe de cerce-
tare active și motivate, implicate în numeroase 

parteneriate internaționale, care conduc susținut 
proiecte și duc la cooperări care funcționează exce-
lent. Cele în jur de 16 reviste științifice, publicate în 
cadrul celor 13 centre de cercetare existente în 
Universitate, fac dovada unui angajament pe 
măsură în domeniul științific. În perfect acord cu 
datele prezentate mai sus stau structura progra-
melor speciale de cercetare și cea a specializărilor 
de studii.

Impresionante sunt și planurile de viitor ale Univer-
sității care se axează pe îmbunătățirea și moderni-
zarea condițiilor de studiu deja foarte bune din 
Suceava: crearea unui nou campus universitar cu 
acces la Internet, piscină și pistă de alergări repre-
zintă un proiect ambițios, la care actualii reprezen-
tanți ai Universității speră lucrând hotărât și 
consecvent.

Oferta de studiu: În prezent stau la dispoziție 49 de 
specializări de studii, 33 de programe de masterat și 
15 programe de studii doctorale la 10 facultăți. 

Cercetare: Anual se află în desfășurare 70 de 
contracte de cercetare și dezvoltare reprezentând 
aproximativ 40% din bugetul Universității, care este 
lider la nivel național în domeniul inovației. Univer-
sitatea ocupă primul loc în clasamentul cererilor de 
patentare și numărului de patente obținute în 
ultimii 10 ani, conform Oficiului de Stat pentru 
Invenții și Mărci. 

Număr de cadre didactice: 354 cadre didactice, 194 
membri ai personalului angajați în proiecte de 
cercetare și dezvoltare.

Număr studenți înmatriculați: 9.114 studenți, 286 
studenți străini (semestrul de iarnă 2015-2016)

Număr cadre didactice: 54 profesori, în total 548 de 
persoane formează personalul științific 

Cooperări internaționale: afilieri: EUA (European 
Association of Universities), AUDEM (Alliance of 
Universities for Democracy), AUF (Agence Universi-
taire de la Francophonie), EtherCAT Technology 
Group; cooperări și schimb academic: 103 partene-
riate internaționale cu 100 de universități în anul 
2015, programe ERASMUS cu 172 universități și 
numeroase posibilități de schimb academic în 

domeniul studiului și cercetării.

Localizare geografică în România: Suceava se află 
în nord-estul României, nu departe de granița cu 
Ucraina. Orașul Cernăuți se află la o oră distanță de 
Suceava. Cele mai apropiate orașe românești sunt 
Iași și Cluj-Napoca.

Populație: 105.875 locuitori

Avantajele locației: Condițiile excelente de studiu 
și cercetare, atmosfera ospitalieră a orașului în care 
toți vizitatorii și oaspeții de peste hotare se simt 
bine, frumusețea peisajului și fizionomia istorică 
interesantă a orașului (oraș bucovinean de graniță 
în trecut, renumit pentru multiculturalitatea sa) 
reprezintă tot atâtea motive temeinice pentru a 
alege să studiezi la Universitatea „Ștefan cel Mare“ 
din Suceava. 

Adresă:
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Str. Universităţii Nr. 13
720229 Suceava, România
 +40-230-216147
 +40-230-520080
 www.usv.ro

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
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Germanistică (B.A.) 
Germana ca specializare secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Programul de studii permite o 
specializare filologică în două sau trei domenii 
lingvistice și literare posibile: anglistică, romanis-
tică și germanistică. În cadrul studiului disciplinele 
lingvistice (lexicologia, morfologia, sintaxa și prag-
matica limbii germane, analiza contrastivă a evolu-
ției limbii) au aceeași pondere ca și disciplinele 
literare (istoria literaturii germane, teoria literară 
și redactarea lucrărilor științifice în domeniul lite-
rar). Oferta este întregită de un curs de cultură și 
civilizație respectiv de modulul didactic. Obiectivul 
principal îl constituie familiarizarea studenților cu 
aspectele principale ale culturii germane prin 
intermediul limbii și literaturii germane dar și al 
cunoștințelor despre istoria germană, geografie și 
potențialul social.

Cunoștințe lingvistice: nu sunt necesare cunoștințe 
de limba germană la momentul înscrierii

Număr studenți: 60 în primul semestru de 
specialitate 

Număr cadre didactice: 4 

Programe de schimb academic și cooperare: două 
acorduri Erasmus și un parteneriat cu Universita-
tea din Augsburg 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
studiului de licență dispun de cunoștințe de limbă 
și literatură care îi califică pentru o activitate în 
domeniu sau pentru continuarea studiilor (prin 
programe de masterat și doctorat).

Absolvenții studiului de licență de filologie pot 
profesa în următoarele domenii: didactica și peda-
gogia limbilor moderne, traducere și interpretariat, 
în redacții, secretariate, diplomație, pe posturi de 
asistent manager, în edituri, în posturi de condu-
cere a instituțiilor culturale, în radio, televiziune, 
în organizarea evenimentelor culturale.

Deoarece accesul pe piața muncii este în general 
limitat, se recomandă obținerea de calificări supli-
mentare. Pentru a profesa în domeniul cercetării 
este necesară obținerea titlului de master sau 
doctor.  

Persoană de contact: 
Lect. Dr. Raluca Dimian
 hraluca@gmail.com

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA

Data înființării: 1920

Universitatea „Politehnica“ Timișoara – pe scurt 
UPT – este una dintre cele mai mari și cunoscute 
universități tehnice de stat din Europa Centrală și de 
Est. Universitatea cu profil tehnic are în jur de 15.000 
de studenți și 900 de angajați cu formare științifică 
și se află în orașul Timișoara din România.

Universitatea „Politehnica“ Timișoara a fost înteme-
iată pe 11 noiembrie 1920 prin decretul regelui 
României din acea vreme, Ferdinand I, la scurt timp 
după unirea tuturor teritoriilor românești, la sfâr-
șitul Primului Război Mondial.

De-a lungul celor 95 de ani de istorie, Universitatea 
„Politehnica“ a instruit peste 100.000 de ingineri, 
care sunt apreciați atât în țară cât și peste hotare 
pentru pregătirea și competențele lor.

Portofoliul programelor de studiu oferite și fișele 
disciplinelor de la Universitatea „Politehnica“ Timi-
șoara corespund nevoilor economiei românești 
respectiv europene și sunt adaptate permanent 
cerințelor pieței de muncă. În ultimii ani, peste 2500 
de absolvenți ai Politehnicii au fost angajați de 
marile companii transnaționale dar și de societățile 
mici și mijlocii. Universitatea se bucură de un 
renume excelent nu numai în domeniul educației ci 

și al cercetării din România. 

Universitatea „Politehnica“ dispune de o infrastruc-
tură educațională și de cercetare comparabilă cu 
dotările celor mai prestigioase universități euro-
pene. Astfel, numai în prima jumătate a anului 2009 
s-au investit 17 milioane de euro în construirea 
Bibliotecii Universitare. 

Oferta de studiu: Studiul la Universitatea „Politeh-
nica“ Timișoara este organizat conform prevederilor 
Bologna și cuprinde studii de licență și master 
precum și studii doctorale, studii postuniversitare, 
care au ca obiectiv principal actualizarea / dezvol-
tarea / perfecționarea numeroaselor calificări 
științifice.

La cele 10 facultăți și 4 institute independente ale 
acestei universități tehnice se desfășoară la ora 
actuală 50 de studii de licență în 23 de specializări și 
42 de studii de master.

Cercetare: 24 de domenii speciale de cercetare 
(CNCSIS), 11 programe postuniversitare, 187 de 
cooperări în domeniul cercetării cu dotări în afara 
universității în valoare totală de 2.144.167 RON 
(circa 0,5 milioane EUR)

Număr studenți înmatriculați:15.000 studenți, 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

TIMIŞOARA
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dintre care 250 studenți din toată lumea

Număr cadre didactice: 900 de angajați formează 
personalul științific și 500 de angajați în personalul 
neștiințific

Cooperări internaționale: Universitatea Politeh-
nica Timișoara dezvoltă în prezent o colaborare 
fructuoasă cu numeroase universități din Europa, 
SUA, Asia și Canada, care a dus la peste 190 de acor-
duri de cooperare.

Programe: Erasmus+, Tempus, CEEPUS, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig

Afilieri: AUF (Agence Universitaire de la Francop-
honie), EUA (European University Association), EAIE 
(European Association for International Education) 
ș.a.; 206 programe Erasmus (acorduri cu 112 univer-
sități europene); 19 parteneriate cu universități din 
toată lumea, sute de alte cooperări internaționale la 
nivel de universitate, facultate, institut sau 
disciplină.

Infrastructură: Infrastructura Universității impresi-
onează prin mărime, complexitate și servicii. Univer-
sitatea dispune de posibilități de cazare (hosteluri și 
hoteluri), cămine (toate camerele sunt dotate cu 
conexiune la Internet, cablu TV, un frigider, mobilier 
nou), cantină, două restaurante, săli de sport 
(piscină, fotbal și tenis, sală fitness etc.), o editură și 
o tipografie, servicii tehnice și administrative 
(Centrul e-Learning, televiziune privată etc.), o bibli-
otecă și un centru medical pentru studenți.

Localizare geografică în România: Timișoara se 
află în centrul României, foarte aproape de Serbia și 
Ungaria, și reprezintă centrul istoric, economic și 
cultural al Banatului.

Timișoara a fost aleasă Capitală Culturală Euro-
peană a anului 2021. Acest program are menirea de 
a aminti că acest oraș a fost întemeiat „pe principiile 
iluminismului, toleranței, multiculturalității și 
multiconfesionalității“. 

Număr locuitori: 311.586 (2009)

Avantajele poziției geografice: Timişoara este al 
doilea mare oraș al țării după București. Orașul este 
foarte ușor accesibil având aeroport internațional. 
Orașul parcurilor și al florilor este un loc de studiu 
atractiv și în același timp un centru economic 
important, unde își au reprezentanțele companii 
internaționale precum Continental, VDO Automo-
tive, Linde, Coca Cola, Procter & Gamble, Nestlé, 
„Lisa Dräxelmaier“, Kromberg & Schubert, Mahle, 
Bosch și alte companii cu mari sedii de producție. 

Datorită istoriei sale deosebite Timișoara a stat 
întotdeauna sub semnul multietnicității și s-a carac-
terizat printr-o bună conviețuire a diferitelor culturi. 
Plurilingvismul și competența interculturală îi carac-
terizează pe cei mai mulți dintre locuitorii săi. 

Campusul Universității „Politehnica“ se află în apro-
pierea centrului istoric al orașului și dispune pe 
lângă clădirile destinate cursurilor și cercetării de 16 
cămine studențești, care pun la dispoziție 6.500 de 
locuri de cazare, complexe sportive precum și o 
diversitate de facilități pentru petrecerea timpului 
liber. 

Adresă:
Universitatea „Politehnica” Timișoara
Piața Victoriei Nr. 2
300006 Timișoara
 

 
+40-256-403000 

 +40-256-403021
 rector@rectorat.upt.ro
 www.upt.ro 

 

Inginerie Civilă (B. Sc.)
Durata studiilor: 4 ani

Grad academic obținut: Bachelor of Science (B. 
Sc.); este planificată extinderea ofertei de studiu cu 
un program de masterat 

Scurtă descriere: Programul de studii „Inginerie 
Civilă” cu predare în limba germană a fost înființat 
în cadrul Universității „Politehnica” din Timișoara 
în anul 1991. În urma unei evoluții și dezvoltări 
constante, programul oferă la momentul de față 
posibilitatea unei duble diplome cu Universitatea 
Tehnică din München. Un parteneriat similar 
pentru obținerea dublei diplome există și cu HTWG 
Konstanz. 
Această linie de studiu a fost creată pentru a sati-
sface cererea din ce în ce mai mare pentru formări 
universitare oferite în limbi de circulație internați-
onală. Alegerea acestui program le permite studen-
ților să aprofundeze cunoștințele de limbă 
germană acumulate în timpul școlii, combinân-
du-le cu studiul științelor ingineriei.
Planul de învățământ se compune din cursuri 
magistrale, exerciții practice și seminare. În 
primele patru semestre sunt studiate următoarele 
materii fundamentale: matematică, fizică, meca-
tronică tehnică, geometrie descriptivă, desen, 
știința materialelor, tehnici de măsurare, metode 
computerizate, hidraulică. Apoi sunt predate 
cursuri de aprofundare obligatorii. Acestea nu sunt 
concepute ca o specializare, ci în scopul transmite-
rii unor metode științifice exemplare. Printre 
aceste cursuri se numără: statica construcțiilor, 
informatica pentru construcții, construcții din 
lemn, construcții din metal, construcții compozite, 
etc. 

Criterii de admitere: pe bază de dosar, fără 
examen

Cunoștințe lingvistice: Sunt solicitate cunoștințe 
bune de limbă germană. Pot fi acceptați și candi-
dați cu nivel mediu, cu condiția de a ajunge ulterior 
la nivelul solicitat. Pentru îmbunătățirea cunoștin-
țelor de limbă este responsabil lectoratul DAAD. 

Număr studenți: în total 114 

Număr cadre didactice: 6 profesori, 11 conferenți-
ari, 10 lectori, 12 asistenți universitari 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Departamentul „Inginerie Civilă” cu predare în 
limba germană menține o strânsă colaborare cu 
Universitatea Tehnică din München, cu care a 
încheiat primul parteneriat în anul 1994. Între 
timp, ambele universități oferă acest program de 
studii ca linie cu dublă diplomă. Un parteneriat 
similar a fost încheiat cu HTWG Konstanz în 2011. 
Există însă relații bune și cu industria construcții-
lor: în 2011 a fost semnat un contract cu Deutsche 
Bahn. 

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții pot 
urma o carieră profesională în firmele de speciali-
tate din România sau din Germania, de cele mai 
multe ori în calitate de ingineri constructori.  

Persoane de contact:
Prof. Dr. Radu Băncilă 
 radu.bancila@upt.ro
Conf. Dr. Ing. Edward Petzek 
 edward.petzek@upt.ro

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
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Limbi Moderne Aplicate (B.A.)  
Specializarea – Traducere și Interpretare
Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Criterii de admitere: nota de la examenul de baca-
laureat, diplome ale examenelor de limbi străine 
pentru combinația de limbi aleasă la specialitatea 
principală (engleză) și specialitatea secundară 
(germană sau franceză)

Cunoștințe lingvistice: nivel B1-B2

Număr studenți: 147

Număr cadre didactice: 30 de cadre didactice titu-
lare și un lector DAAD

Programe de schimb academic și cooperare: 
programul Tempus, Erasmus +, Socrates, burse 
DAAD, parteneriate cu Institut Libre „Marie Haps“ 
Bruxelles, Universitatea Saarland, Centrul Cultu-
ral German și Centrul Cultural Francez din 
Timișoara

Potențiale domenii de activitate: companii inter-
naționale și multinaționale, camere de comerț, 
administrații orășenești și județene, birouri de 
traducere, consultanță, recrutare de personal și 
dezvoltarea resurselor umane 

Adresă:
Facultatea de Științe ale Comunicării
Str. Traian Lalescu Nr. 2A
300223 Timișoara 
 +40-256-404011/12
 +40-256-404013 
 sc@upt.ro
 www.sc.upt.ro 
Persoană de contact:
Conducător al Departamentului de Limbă Germană
Lect. dr. Maria-Dana Grosseck
 dana.grosseck@upt.ro 
 grosseckdana@yahoo.com Știinţe ale Comunicării (B.A.) 

Durată: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Criterii de admitere: nota de la examenul de baca-
laureat, diplomă a examenului de limbă străină la 
specialitatea principală aleasă (engleză, germană 
sau franceză)

Cunoștințe lingvistice: nivel B1-B2

Număr studenți: 225

Număr cadre didactice: 30 de cadre didactice titu-
lare, un lector DAAD și un asistent de limbă DAAD

Programe de schimb academic și cooperare: 
programul Tempus, Erasmus +, Socrates, burse 
DAAD, parteneriate cu Institut Libre „Marie Haps“ 
Bruxelles, ISIT-Paris, Centrul Cultural German și 
Centrul Cultural Francez din Timișoara

Potențiale domenii de activitate: departamentele 
PR și HR, departamentele de marketing, agenții de 

publicitate, companii internaționale și multinațio-
nale, camere de comerț, administrații orășenești și 
județene, birouri de avocatură, consultanță, recru-
tare de personal și dezvoltarea resurselor umane 

Adresă:
Facultatea de Științe ale Comunicării
Str. Traian Lalescu Nr. 2A
300223 Timișoara 
 +40-256-404011/12
 +40-256-404013 
 sc@upt.ro
 www.sc.upt.ro 

Persoană de contact: 
Conducător al Departamentului de Limbă Germană
Lect. dr. Maria-Dana Grosseck
 dana.grosseck@upt.ro 
 grosseckdana@yahoo.com

Universitatea „Politehnica” din Timişoara Universitatea „Politehnica” din Timişoara
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Data înființării:1962

Universitatea de Vest se numără printre cele mai 
importante universități de stat din România, 
oferind un spectru larg de specializări ce cuprinde 
aproape toate domeniile de studiu, de la științe 
socio-umane, culturale, economice și juridice, până 
la științele exacte și ale naturii. Ideea centrală a 
„universitas” se traduce prin pregătire, flexibilitate 
și mobilitate.

Universitatea a fost înființată în 1962 și, începând 
cu 1968, există facultăți pentru toate domeniile 
clasice de studiu. O nouă orientare și un proces 
amplu de restructurare au fost inițiate în 1989. 
Emblematice pentru Universitatea de Vest sunt aria 
largă a domeniilor predate, activitate orientată 
către cercetare, cooperarea interdisciplinară și rela-
țiile internaționale. Mobilitatea academică este una 
din principalele priorități, ceea ce a dus la stabilirea 
de relații cu peste 300 de universități din întreaga 
lume, care permit schimbul academic de studenți și 

cadre didactice. În 2009 atenția asupra Universității 
a fost atrasă grație scriitoarei Herta Müller, laureată 
a Premiului Nobel. Începând cu 2012, Universitatea 
de Vest este poziționată în topul QS World Univer-
sity Rankings 700+ (http://www.topuniversities.
com/university-rankings/world-university-ran-
kings/2012) iar din 2014 este prezentă în topul 
mondial 150+ QS University Rankings by Subject 
(http://www.topuniversities.com/university-ran-
kings/university-subject-rankings/2014/
modern-languages).

Număr studenți înmatriculați: 14.671 studenți 
(semestrul I, 2015/2016), 145 studenți Erasmus 
(dintre care 124 provenind dintr-o țară UE) și 684 
studenți străini (EU și din afara Uniunii) care 
urmează integral un program de studii la Universi-
tatea de Vest.

Număr cadre didactice: 1.097 cadre didactice 
(dintre care 671 titulare); lectori și profesori invitați 
din Belgia, Germania, Franța, Marea Britanie, 

Olanda, Italia, Luxemburg, Republica Moldova, 
Austria, Serbia, Spania, Portugalia, China, SUA, 
Ungaria și Rusia. 

Cooperări internaționale: Programe: Comenius, 
Leonardo da Vinci, Socrates, PHARE, Erasmus+, 
SEE-Programme, Welcome Europe, Grundtvig, Full-
bright, CEEPUS etc. Programe de schimb academic 
și parteneriate cu universități din Belgia, Germania, 
Franța, Grecia, Olanda, Israel, Italia, Canada, Austria, 
Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, 
Elveția, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Ungaria, 
USA.

Localizare geografică în România: Timișoara se 
află în vestul României, în județul Timiș, în apropi-
erea graniței cu Ungaria și Serbia. Timișoara a fost 
desemnată capitală europeană a culturii pentru 
anul 2021. 

Populație: 350.000 locuitori

Avantajele poziționării geografice: Sediul central, 
în care se află rectoratul, majoritatea decanatelor, 

departamentul de relații internaționale și biblioteca 
sunt localizate în centrul orașului. Oferta de studiu a 
celor 11 facultăți, centrele de cercetare aferente și 
cooperările interdisciplinare sunt atractive pentru 
studenți și cercetători internaționali, care își pot 
desfășura activitatea într-un cadru corespunzător. 

Timișoara este un oraș universitar cu o largă ofertă 
culturală – operă, teatru în limba germană, română 
și maghiară, filarmonica, cluburi de jazz, galerii de 
artă, festivaluri de muzică, teatru și film.  

Adresă:
Universitatea de Vest din Timișoara
Bulevardul Vasile Pârvan Nr.4 
300223 Timișoara
 www.uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara Universitatea de Vest din Timișoara
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Limbi Moderne Aplicate (LMA) 
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Domeniul de studiu Limbi 
Moderne Aplicate al Universității de Vest din Timi-
șoara se află, începând cu 2014, în topul 150+ QS 
University Rankings by Subject (http://www.topu-
niversities.com/university-rankings/univer-
sity-subject-rankings/2014/modern-languages). 
Programul de studii se adresează studenților cu 
înclinații pentru domeniul limbilor străine, confe-
rind la finalizarea sa dreptul de a practica o mese-
rie: scopul acestui program este formarea traducă-
torilor și interpreților (pentru domenii 
profesionale extra-școlare în care limbile ocupă un 
rol important). Pentru aceasta este oferită o combi-
nație de cursuri teoretice și practice: cursuri 
despre traducere, limba germană contemporană, 
cultura și civilizația germană dar și o introducere 
în teoria literaturii sunt echilibrate de cursuri 
despre domenii de aplicare a limbii străine, 
precum și de seminare aplicate despre traducere/
interpretare. 
Direcția centrală a acestui program de studii 
vizează aplicabilitatea practică a limbilor străine. 
Limbile străine aplicate pot fi studiate în următoa-
rele combinații: germană principal – engleză/fran-
ceză/spaniolă/rusă/sârbă/croată secundar sau 
engleză/franceză principal – germană secundar. 
Studenții acestui departament au posibilitatea să 
învețe două limbi străine suplimentare. Studenții 
interesați de o viitoare carieră didactică se pot 
înscrie la cursuri cu profil psiho-pedagogic. 

Criterii de admitere: media examenului de bacala-
ureat și examen de admitere (exemple de subiecte 
pot fi accesate pe site-ul facultății www.litere.uvt.
ro)

Cunoștințe lingvistice: minim A2

Număr studenți: 76 locuri de studiu bugetate, 24 
locuri cu taxă (pentru toate combinațiile de limbi; 
repartizare în funcție de rezultatele probelor de 
admitere)

Număr cadre didactice Departamentul Germani-
stică: 10 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriat internațional în domeniul germanisti-
cii (GIP) cu Justus-Liebig Universität Gießen și 
parteneriat Erasmus+ cu Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München și Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
programului de licență dețin competențe care le 
oferă posibilitatea de a își începe parcursul profe-
sional sau îi califică pentru înscrierea la un 
program de masterat. Absolvenții programului de 
limbi moderne aplicate pot profesa în următoarele 
domenii: traducere/interpretare, predare de limbi 
străine, media (presă, televiziune, radio), edituri, 
muncă de secretariat, asistent-manager în cadrul 
companiilor.  

Persoană de contact: 
Lector Dr. Karla Lupșan
 lupsan_karla@yahoo.com

Germanistică (B.A.) 
Limba germană ca specializare principală sau secundară
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Domeniul de studiu Limbi 
Moderne al Universității de Vest din Timișoara se 
află, începând cu 2014, în topul 150+ QS University 
Rankings by Subject (http://www.topuniversities.
com/university-rankings/university-subject-ran-
kings/2014/modern-languages).
Acest program de studiu oferă o formare în dome-
niul germanisticii orientată științific și, în egală 
măsură, profesional. Principalele scopuri ale califi-
cării sunt structurate în jurul următoarelor dome-
nii curriculare: cunoștințe teoretice de specialitate 
în toate ariile germanisticii; aptitudini metodice și 
practice pentru prelucrarea problematicilor de 
comunicare, limbă, text și literatură; competențe 
personale și sociale extinse; cunoștințe teoretice 
aprofundate în anumite subdomenii ale germanis-
ticii (teorii ale limbajului, culturii și literaturii, 
didactica axată pe tematici punctuale ale limbii și 

literaturii germane); aprofundarea capacității refle-
xive, stimularea capacității de gândire și evaluare; 
capacitatea de redactare a textelor științifice și de 
prezentare a unor problematici complexe.
Scopul acestui program de studiu este însușirea 
competențelor teoretice și orientate practic nece-
sare receptării și producerii textelor de literatură 
germană (în formele istorice și contemporane ale 
acestora). Pentru aceasta este necesară familiariza-
rea cu structurile gramaticale și lexicale ale limba-
jului contemporan, cu premisele comunicative și 
sociale ale utilizării limbajului, dar și cu istoria 
evoluției limbii și literaturii germane (axată pe 
anumite domenii centrale). 

Germanistica poate fi studiată ca domeniu princi-
pal sau secundar. 

Combinații posibile sunt: germană principal – 
engleză/franceză/ spaniolă/ italiană/română/latină 
secundar sau engleză/franceză/română/latină/rusă/
sârbă/croată principal – germană secundar.  
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Studenții acestui program au posibilitatea să învețe 
o limbă străină suplimentară. 

Studenții interesați de o carieră didactică au posibi-
litatea să urmeze cursurile de didactică de speciali-
tate, în cadrul cărora pot acumula cunoștințe peda-
gogice și didactice necesare planificării, 
desfășurării și evaluării cursurilor de limba 
germană, respectiv predării limbii și literaturii 
germane. 

Mai mult decât atât, programul de studiu creează 
premisele necesare pentru studii consecutive de 
aprofundare (masterat și doctorat în germanistică). 

Criterii de admitere: media examenului de bacala-
ureat și examen de admitere (exemple de subiecte 
pot fi consultate pe site-ul facultății www.litere.uvt.
ro)

Cunoștințe lingvistice: minim A2

Număr studenți: 20 locuri de studiu bugetate, 10 
locuri cu taxă

Număr cadre didactice: 9 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriat internațional în domeniul germanisticii 
(GIP) cu Justus-Liebig Universität Gießen și parte-
neriat Erasmus+ cu Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München și Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții 
programului de bachelor dețin competențe care le 
oferă posibilitatea de a își începe parcursul profesi-
onal sau îi califică pentru înscrierea la un program 
de masterat.

Absolvenții programului de germanistică pot 
profesa în următoarele domenii: predare în ciclul 
gimnazial și în instituții de învățământ extra-șco-
lare (Institutul Goethe, centre culturale germane, 
școli de limbi străine); activitate de cercetare; poli-
tici culturale; management cultural; media ( jurna-
lism, moderare, dramaturgie, concepere de text, 
etc.); domeniul editorial; librării și biblioteci; 
arhivă și documentare; comunicare instituțională 
pentru firme; relații cu publicul în cadrul instituții-

lor, agențiilor și structurilor Uniunii Europene; 
activitate autonomă sau liber-profesionistă (trai-
ning în comunicare, redactare de text, activității 
publicistice, etc.); traducere și interpretare. 

În vederea profesării în domenii care necesită 
competențe extinse (de exemplu funcții de condu-
cere sau predare/cercetare universitară) este nece-
sară obținerea titlului de master, respectiv de 
doctor.  

Persoană de contact: 
Conf. Dr. Laura Cheie
 laura.cheie@e-uvt.ro

Germana în Europa – Studii Interdisciplinare și 
Multiculturale (M.A.)
Durata studiilor: 4 semestre

Grad academic obținut: Master of Arts (M.A.)

Scurtă descriere: Programul de masterat 
„Germana în Europa – Studii Interdisciplinare și 
Multiculturale” este conceput, spre deosebire de 
programul de licență (germanistică) ca o formare 
preponderent științifică și ridică, pe cale de conse-
cință, exigențe mai mari în ceea ce privește capaci-
tatea reflexivă a studenților. Absolvenții își pot găsi, 
dincolo de limitele domeniului germanisticii, 
propriile lor subiecte de interes, fapt care le 
mărește șansele profesionale și de angajare în 
domeniile social, cultural, media, precum și în 
învățământ. Punctul culminant, la finalul parcur-
sului masteral, constă în redactarea autonomă a 
lucrării de dizertație. 
Datorită caracterului său interdisciplinar, acest 
program de masterat se adresează absolvenților 
programelor de bachelor în germanistică, limbi 
moderne aplicate și studii europene ale Universită-
ții de Vest din Timișoara, cât și ai departamentului 

cu predare în limbi străine al Universității Tehnice 
din Timișoara. În vederea aprofundării și extinderii 
calificărilor pot candida pentru un loc de studiu în 
cadrul acestui program masteral și absolvenții 
germanofoni ai programelor de bachelor cu specia-
lizări diferite. 
Un aspect central al curriculei constă în aprofunda-
rea cercetării, care este desfășurată atât în mediul 
universitar, cât și în cel extra-universitar. O deose-
bită importanță este acordată realizării de proiecte. 
Programul de masterat „Germana în Europa – 
Studii Interdisciplinare și Multiculturale” este orga-
nizat în jurul abordării științifice a limbii și litera-
turii germane, precum și al proceselor culturale și 
sociale în care acestea din urmă sunt încadrate. 
Limba și literatura sunt înțelese astfel ca fenomene 
interculturale complexe care ne ajută să recunoaș-
tem, înțelegem și să structurăm lumea în care 
trăim și care încurajează reflecția asupra procese-
lor interculturale în contextul evoluțiilor din viitor. 
Un element central sunt studiile de traducere și 
interpretare. 
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De aceea, pe lângă cunoașterea aspectelor sistema-
tice și pragmatice ale limbii, este necesară și fami-
liarizarea cu perspective în transmiterea noțiunilor 
de literatură, precum și în domeniul media. Alte 
obiective ale programului de masterat sunt studie-
rea fundamentelor și caracteristicilor comunicării 
interculturale și dezvoltarea unor foarte bune 
competențe în exprimarea scrisă și orală. Tot în 
cadrul acestui program de studiu este prevăzut un 
rol important pentru studiile europene – un dome-
niu complex, căruia îi sunt dedicate numeroase 
abordări teoretice.
Programul de masterat „Germana în Europa – 
Studii Interdisciplinare și Multiculturale” are o 
orientare științifică și practică. 

Criterii de admitere: în baza rezultatelor la ciclul 
de licență

Cunoștințe lingvistice: minim B2

Număr studenți: 25 locuri de studiu (dintre care 13 
bugetate) 

Număr cadre didactice: 9

Programe de schimb academic și cooperare: 
Parteneriat internațional în domeniul germanisticii 
(GIP) cu Justus-Liebig Universität Gießen și parte-
neriat Erasmus+ cu Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München și Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții aces-
tui program de masterat pot fi angajați în următoa-
rele domenii: predare și cercetare în germanistică, 
traducere și interpretare precum și relații cu publi-
cul în instituții, agenții și structuri ale Uniunii 
Europene. În plus, există posibilitatea de a profesa 
în domenii care necesită cunoștințe foarte bune de 
limbi străine (firme străine din România, relații 
internaționale sau cu cetățeni străini). 

Alte domenii de activitate pentru absolvenții 
masteratului „Germana în Europa – studii interdis-
ciplinare și multiculturale” sunt media și edituri, 
biblioteci de cercetare, redacții, activități jurnalis-
tice și publicistice în presa scrisă, radio, televiziune 
și noile medii. Mai pot fi enumerate activități 
profesionale în managementul cultural și instituții 

culturale (centre culturale, teatre, muzee, etc.) și, 
nu în ultimul rând, în domeniul schimburilor 
culturale și academice internaționale (instituții 
culturale sau de învățământ din țară și străinătate). 

Obținerea unor competențe suplimentare, cicluri 
de formare și aprofundare a cunoștințelor (limbi 
străine, media, informatică, noțiuni de drept și 
economie), precum și stagiul de practică impus în 
timpul studiului cresc șansele unei inserții profesi-
onale adecvate după absolvire. 

Există și posibilitatea de a urma studii doctorale 
(Profesor coordonator: Dr. Roxana Nubert). 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Roxana Nubert
 ana@litere.uvt.ro

DAIBES – Relaţii Internaţionale și Studii Europene (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre 

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.); 
este planificată înființarea unui program masteral 
de specializare. Programe de studii doctorale în 
limba germană există din 2014 (specializarea 
„Științe politice”), respectiv 2016 (specializarea 
„Istorie”).

Scurtă descriere: Programul de studiu DAIBES 
(Departamentul German pentru Relații Internațio-
nale și Studii Europene) se adresează cu precădere 
absolvenților liceelor germane (germană intensiv/
limbă maternă) și persoanelor cu o deschidere 
internațională. Apariția și dezvoltarea actuală a 
relațiilor politice și economice internaționale sunt 
strâns legate de rețelele socio-profesionale între 
diferitele țări partenere. De aceea, odată cu adera-
rea României la Uniunea Europeană, a crescut 
importanța unui program de studiu cu predare în 
limba germană. Formarea oferită de acest program 

de licență este variată, facilitând o primă speciali-
zare solidă și deschizând spre multiple opțiuni de 
viitor. Accentul este pus pe învățarea metodicii și 
pe abordarea individuală a obiectelor de studiu. 
Sunt utilizate cele mai noi lucrări științifice și 
manuale, care sunt obținute din Germania prin 
intermediul diferitelor programe de finanțare acce-
sate de facultate. 

Studenții acestui program s-au bucurat până acum 
de accesul la excelenta dotare a Universității de 
Vest (săli de computere, biblioteca departamentu-
lui) și au profitat de avantajele raporturilor foarte 
apropiate cu profesorii și cadrele didactice. 
Prezența numeroșilor lectori străini facilitează 
obținerea de stagii practice în afara României și 
organizarea de călătorii de studiu pentru studenți. 
Parteneriatele Erasmus ale universității creează 
posibilitatea unui stagiu de unu sau două semestre 
în străinătate, pentru studenții cu rezultate foarte 
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bune. Lectorul DAAD oferă informații directe 
despre programele de burse DAAD în România. 

Din curricula programului de licență fac parte 
următoarele cursuri: introducere în știința politică, 
introducere în relații internaționale, administrație 
publică, gândire politică europeană, instituții poli-
tice, metode de cercetare în științele sociale și poli-
tice, istoria relațiilor internaționale, relații 
româno-germane, macroeconomie, introducere în 
studiile europene, statistică, informatică aplicată, 
etc. 

În cadrul DAIBES există posibilitatea de a participa 
la numeroase activități extracurriculare: de la balul 
mascat până la seminare organizate în afara 
universității, training-uri de retorică și dezbatere, 
seri de film, dar și prelegeri oferite de oameni poli-
tici sau de știință la Universitate. 

Criterii de admitere: rezultate la examenul de 
bacalaureat și examen oral

Cunoștințe lingvistice: germană, nivel minim B2 

Număr studenți: 45 studenți în cei trei ani de 
studiu (15 locuri bugetate pe an)

Programe de schimb academic și cooperare: 
Acest program de licență este susținut de nume-
roase organizații germane, de stat sau private: 
lectoratul de specialitate al Fundației Robert Bosch 
(2007-2010), lectoratul DAAD (din 2008), un profe-
sor de științe politice și un profesor de drept finan-
țați de Fundația Johann-Gottfried-Herder (2007-
2009). Universități partenere sunt: Freie Universität 
Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Leibniz 
Universität Hannover, Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Universität Trier, Universität Görlitz, 
Universitatea din Ede (Olanda), Alpen-Adria-Uni-
versität Klagenfurt (Austria). Este planificată înfiin-
țarea unui program de masterat cu dublă diplomă. 

Potențiale domenii de activitate: Consultant 
pentru integrare europeană în administrație, firme 
sau ONG-uri; analist de politici internaționale în 
cadrul instituțiilor media; referent/consilier pentru 
euro-deputați; carieră diplomatică; activitate în 
cadrul firmelor cu activitate internațională; profe-
sor de educație civică. 

Persoane de contact: 
Director DAIBES 
Prof. Dr. Habil. Vasile Docea 
 vasile.docea@e-uvt.ro
Director Departament de Științe Politice
Lect. Dr. Alexandru Jădăneanț 
 alexandru.jadaneant@e-uvt.ro

Teatru în Limba Germană (B.A.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Arts (B.A.)

Scurtă descriere: Institutul de Teatru în Limba 
Germană, înființat în 1992 (la momentul actual în 
componența Departamentului Muzică-Film al 
Facultății de Muzică și Film a UVT), are ca principal 
obiectiv formarea actorilor profesioniști. Absolven-
ții acestui program de studii sunt activi în special în 
cadrul teatrelor de limbă germană din România 
(Teatrul de Stat din Timișoara, departamentul 
german al Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu). 
Parcursul academic este orientat spre descoperirea 
și dezvoltarea competențelor artistice prin exerciții 
de improvizație, experimentare de situații scenice 
pornind de la texte narative, studiul scenelor și 
rolurilor cu dificultate progresivă, puneri în scenă 
și reprezentații publice, precum și prin stagii de 
practică teatrală. Principalele cursuri ale progra-
mului de licență sunt: actorie, improvizație, 
mișcare, dans, dicție, educație vocală, istoria 
teatrului, teoria dramaticii și estetica teatrului. 

Cadrele didactice sunt, în cea mai mare parte, 
practicieni de meserie ai teatrului, actori și regizori 
care asigură astfel o legătură structurală între 
formarea teoretică și dimensiunea practică a arte-
lor spectacolului. Un raport profesional strâns 
există de mai mulți ani între Facultate, Teatrul de 
Stat din Timișoara, Centrul Cultural German și 
Consultatul German. Conferențiari din Germania 
organizează în mod regulat proiecte și works-
hop-uri la Institut. 

Criterii de admitere: examen de admitere (în luna 
iulie și, în cazul în care mai există locuri disponi-
bile, în septembrie)

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B2

Număr studenți: 35 studenți în secțiile română și 
germană, în cei trei ani de studiu

Număr de locuri pentru departamentul în limba 
germană: 10 locuri pe semestru, dintre care 5 
bugetate și 5 cu taxă

Număr cadre didactice: 2 profesori, 2 conferențiari 
și 4 asistenți universitari 

Programe de schimb academic și cooperare: 
Programe de mobilitate cu facultățile din Leipzig și 
Rostock; participare la întâlnirea internațională a 
studenților germanofoni ai artelor spectacolului, la 
Berna, Essen, Graz, Hanovra, Potsdam și Rostock. 

Parteneriate Erasmus cu: Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz; „Anton Bruckner” Priva-
tuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz; Musik 
und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien; 
Folkwang Universität der Künste Essen; Hochsc-
hule für Künste im Sozialen Ottersberg.

Potențiale domenii de activitate: Absolvenții au 
posibilitatea să profeseze în domeniu, în cadrul 
Teatrului de Stat din Timișoara, în Sibiu sau în 
orice alt teatru din spațiul germanofon. Există însă 
și alte domenii de activitate posibile: moderator în 
televiziune sau radio (emisiuni în limba germană), 
dramaturgie sau pedagogia teatrului, conducerea 
institutelor culturale. 
Absolvirea unui program de studii aprofundate, de 
exemplu un program de masterat în actorie sau 
regie, poate contribui la îmbunătățirea oportunită-
ților profesionale, datorită obținerii calificărilor 
suplimentare. 

Persoană de contact: 
Prof. Dr. Eleonora Ringler-Pascu
 eleonora.ringlerpascu@gmx.de 
 eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro
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Universitatea de Vest Timișoara 
Școala Doctorală de Muzică și Teatru
Școala doctorală oferă posibilitatea unui studiu 
universitar de doctorat în domeniul artistic respec-
tiv științific, în cadrul căruia cercetarea inovatoare 
se bazează pe sinergia dintre artă și știință. Din 
2015 Facultatea de Muzică și Teatru a Universității 
de Vest din Timișoara pune la dispoziție artiștilor 
un program de studii doctorale cu durata minimă 
de 3 ani. În fiecare an se organizează un examen de 
admitere constând într-un interviu și un proiect de 
cercetare concret, care se situează în sfera practicii 
artistice și gândirii științifice.

Vezi: www.uvt.ro/ studii universitare de doctorat

Număr doctoranzi:

Anul I: 9 doctoranzi

Anul II: 13 doctoranzi

Contact: 
Prof. Dr. Habil Eleonora Ringler-Pascu,
Conducătoare a Școlii Doctorale 
 eleonora.ringlerpascu @gmx.de

Contabilitate și Informatică de Gestiune (B.Ec.)
Durata studiilor: 6 semestre

Grad academic obținut: Bachelor of Economics 
(B.Ec.) 

Scurtă descriere: În toamna anului 2015 a fost înfi-
ințat, în cadrul Facultății de Economie și Adminis-
trare a Afacerilor a Universității de Vest din Timi-
șoara, programul de studii „Contabilitate și 
Informatică de Gestiune” cu predare în limba 
germană. Acest program este finalizat cu o dublă 
diplomă, în parteneriat cu Universitatea de Științe 
Aplicate din Karlsruhe și se bucură de sprijinul 
întreprinderilor cu capital german din vestul 
României. 
Planul de învățământ prevede familiarizarea cu 
noțiunile de bază ale economiei, axându-se mai 
apoi pe cursuri din domeniul contabilității și al 
informaticii de gestiune. Viitoarea colaborare 
dintre economiști și manageri este pregătită prin 
cursuri de specialitate, spre exemplu de 
controlling. Programul de studii este acreditat de 
asociația profesională internațională ACCA. 
Unul din cele mai importante avantaje ale partene-
riatului cu Universitatea de Științe Aplicate din 
Karlsruhe este oportunitatea oferită studenților, 
care își pot petrece două semestre în Germania; 
costurile de trai și de cazare sunt acoperite, parțial, 
prin programe de burse. În plus, oferta variată de 
stagii de practică a firmelor germane facilitează 
viitoarea tranziție către viața profesională.

Criterii de admitere: în baza rezultatelor la exame-
nul de bacalaureat 

Cunoștințe lingvistice: nivel minim B2 atestat 
printr-o examinare sau un atestat de limbă

Număr studenți: 25 locuri de studiu bugetate, 25 
locuri de studiu cu taxă 

Număr cadre didactice: 29

Programe de schimb academic și cooperare: 
Program de dublă diplomă cu Universitatea de 
Științe Aplicate din Karlsruhe (Hochschule Karls-
ruhe), Facultatea de Informatică și Informatică 

Economică. 

Potențiale domenii de activitate: Acest program 
de studii contribuie la optimizarea adaptării ofertei 
de studiu universitare la cerințele specifice de pe 
piața muncii. Dubla formare, în contabilitate și 
informatică de gestiune, creează premisele optime 
pentru o carieră în următoarele domenii: expert 
contabil, analist economic, controller, evaluator, 
audit, expert impozite și obligații fiscale, informati-
cian economic.  

Persoană de contact: 
Lect. Dr. Cristina Circa
 cristina.circa@e-uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara Universitatea de Vest din Timișoara
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PREZENTARE FINANȚĂRI DAAD 

DAAD susține, prin diferite măsuri de promovare, 
numeroase programe de studiu în limba germană 
la universități din România. Astfel, în prezent, 
nouă lectori DAAD, un profesor asociat precum și 
doi asistenți de limbă germană predau la nouă 
universități din Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu 
și București. În plus, DAAD trimite profesori 
emeriți pentru stagii de predare la universitățile 
românești. Cadrele didactice detașate predau, de 
regulă, la programele de studiu în limba germană 
din cadrul universităților respective. 

O parte din programele de studiu în limba germană 
au fost și sunt promovate în cadrul programelor de 
parteneriat între facultăți. În rândul parteneriatu-
lui dintre departamentelor de germanistică și a 
numeroaselor parteneriate la nivel local, trebuie 
menționate în mod deosebit „Programele de studiu 
în limba germană - Deutschsprachige Studiengänge 
(DSG)“ și „Programele internaționale integrate cu 
dublă diplomă - Integrierte internationale Studien-
gänge mit Doppelabschluss“. În cadrul acestor 
două tipuri de finanțare au fost și sunt promovate 
următoarele programe de studiu:

Program de studiu
Universitate din 
România

Universitate din 
Germania

Durata finanțării

Studii culturale interdisciplinare Universitatea Bucureşti
Ruhr-Universität
Bochum

DSG 1994-1996

Inginerie și Management - 
Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic

Universitatea Politehnica 
din Bucureşti

Technische Universität 
Darmstadt

DSG 1993-2004

Inginerie și Management 
Industrial, domeniul mecanic

Universitatea Politehnica 
din Bucureşti

Technische Universität 
Darmstadt

DSG 1993-2004

Informatică
Universitatea Transilvania 
din Braşov

Technische Universität 
Ilmenau

DSG 2013 - prezent

Economie și Gestiunea Afacerilor 
cu Predare în Limba Germană

Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca

Fachhochschule 
Nürtingen

DSG 2008 – prezent

Relații economice internaționale
Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca

Fachhochschule 
Nürtingen

DSG 2008 - prezent

Relații internaționale și studii 
europene

Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca

Westfälische-Wilhelms-
Universität Münster

DSG 2001 - 2006

Relații internaționale și studii 
europene

Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca

Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg

DSG 2008 - prezent

Ecologie și Protecția Mediului
Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca

Universität Rostock
Program de studiu cu dublă 
diplomă, începând cu 2008

Inginerie Industrială
Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca

Technische Universität 
Stuttgart

DSG 1993 - prezent

Mecatronică / Robotică
Universitatea Politehnica 
din Timişoara

Fachhochschule 
Düsseldorf

DSG 1993 - 1995

Inginerie civilă
Universitatea Politehnica 
din Timişoara

Technische Universität 
München

DSG 1994 - prezent

Prezentare finanțări DAAD Prezentare finanțări DAAD 
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ADRESELE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

BUCUREȘTI
  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

BUCUREȘTI
Facultatea de Administrarea Afacerilor -cu 
predare în limbi străine (FABIZ)  
Clădirea Victor Slăvescu
Str. Calea Griviței Nr. 2-2A,
010731 Bucuresti
 +40-21-2128607
 info@fabiz.ase.ro
 www.fabiz.ase.ro/

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Rectorat
Bd. Mihail Kogălniceanu Nr. 36-46
050107 București
 +40-021-3077300
 www.unibuc.ro

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine 
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice
Str. Pitar Moș Nr. 7-13
010451 București
 + 40-21-3181580
 www.unibuc.ro/depts/limbi/ 
literatura_germana/

  UNIVERSITATEA CREŞTINĂ  
„DIMITRIE CANTEMIR“ DIN BUCUREŞTI 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
Splaiul Unirii Nr. 176 
040042 București 
 +40-21-3308720
 www.ucdc.ro

  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 
(FILS)
Splaiul Independenței Nr. 313 
060042 București
 +40-21-4029889
 ing.pub.ro

  UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ DIN 
BUCUREȘTI
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 
Str. Ion Ghica Nr. 13 
030045 Bucureşti
 +40-21-3140075
 info@spiruharet.ro 
 www.spiruharet.ro

  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN 
BUCUREȘTI
Departamentul de Limbi Străine și 
Comunicare
Bd. Lacul Tei Nr. 124
020396 București
 +40-21-2425432
 traducatori@utcb.ro
 dlsc.utcb.ro/trad/sti.htm

CLUJ-NAPOCA
  UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI“ CLUJ-NAPOCA

Rectorat 
Str. Universității Nr. 7-9
400084 Cluj-Napoca
 +40-264-405300
 www.ubbcluj.ro

Facultatea de Biologie și Geologie 
400015 Cluj-Napoca 
 +40-264-431858 
 www.bioge.ubbcluj.ro 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică /
Str. Arany János Nr. 11
400028 Cluj-Napoca
 +40-264-591998

Facultatea de Geografie 
Str. Cliniclor Nr. 5-7 
400006 Cluj-Napoca
 +40-264-431865

Facultatea de Istorie şi Filosofie 
Str. M. Kogălniceanu Nr. 1
400084 Cluj-Napoca
 +40-264-405300 Durchwahl: 5275
 hiphi@ubbcluj.ro
 www.hiphi.ubbcluj.ro

Facultatea de Litere 
Departamentul de Limba şi Literatura 
Germană 
Str. Horea Nr. 31 
400202 Cluj-Napoca
 +40-264-532238
 lett.ubbcluj. ro/

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic în limba germană
Departement für Pädagogik und Didaktik in deut-
scher Sprache
Str. M Kogălniceanu Nr. 4
400084 Cluj-Napoca
 +40-264-405300 Durchwahl: 5458
 dppd.ubbcluj.ro/germ/ 

Facultatea de Studii Europene 
Str. Em. de Martonne Nr. 1
400090 Cluj-Napoca
 + 40-264-593770
comunicare@euro.ubbcluj.ro
 www.euro.ubbcluj.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 
Str. Theodor Mihali Nr. 56-58
400591 Cluj-Napoca 
 +40-264-418652
 econ@econ.ubbcluj.ro
 www.econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative 
şi ale Comunicării 
Str. Traian Moșoiu Nr. 71
400132 Cluj-Napoca 

 +40-264-431505
 fspac.ubbcluj.ro/de/ 

  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Rectorat
Str. Memorandului nr. 28
400114 Cluj-Napoca
 +40-264-401200
www.utcluj.ro

Facultatea de Construcții de Mașini 
Bd. Muncii Nr. 103-105
400641 Cluj Napoca
 +40-401782
 cm.utcluj.ro

 
  CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

Facultatea de Litere
Departamentul Filologie şi Studii Culturale
Str. Victoriei Nr. 76
430122 Baia Mare
 +40-262-276305
 decanatliterecunbm@gmail.ro  
 litere.cunbm.utcluj.ro

CONSTANȚA
  UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSȚANȚA 

Facultatea de Litere 
Aleea Universității, 1 (Campus)
900472 Constanța,
 + 40-241-551773
 secretariat_FL@univ-ovidius.ro
 litere.univ-ovidius.ro/ 

CRAIOVA
  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Litere / Fakultät für Philologie
Str. Al. I. Cuza Nr. 13
200585 Craiova
 +40-251-414468
 cis01.central.ucv.ro/litere/

Adresele instituțiilor de învățământ superior Adresele instituțiilor de învățământ superior

mailto:info@fabiz.ase.ro
http://www.fabiz.ase.ro/
http://www.unibuc.ro
http://www.unibuc.ro/depts/limbi/
http://www.ucdc.ro
http://ing.pub.ro
mailto:info@spiruharet.ro
http://www.spiruharet.ro
mailto:traducatori@utcb.ro
http://dlsc.utcb.ro/trad/sti.htm
http://www.ubbcluj.ro
http://www.bioge.ubbcluj.ro
mailto:hiphi@ubbcluj.ro
http://www.hiphi.ubbcluj.ro
http://dppd.ubbcluj.ro/germ/
mailto:comunicare@euro.ubbcluj.ro
http://www.euro.ubbcluj.ro
mailto:econ@econ.ubbcluj.ro
http://www.econ.ubbcluj.ro
http://fspac.ubbcluj.ro/de/
http://www.utcluj.ro
http://cm.utcluj.ro
mailto:decanatliterecunbm@gmail.ro
http://litere.cunbm.utcluj.ro
http://secretariat_FL@univ-ovidius.ro
http://litere.univ-ovidius.ro/
http://cis01.central.ucv.ro/litere/
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IAȘI
  UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“  

DIN IAŞI
Facultatea de Litere 
Catedra de Germanistică
Bd. Carol I Nr. 11
700505 Iași,
 +40-232-201243
  germanistik@uaic.ro
 germanistik.uaic.ro/index.php/ro/ 

ORADEA
  UNIVERSITATEA DIN ORADEA 

Facultatea de Litere
Str. Universității Nr. 1
410087 Oradea
 +40-259-408178
 litere@uoradea.ro
 litere.uoradea.ro

  UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „PARTIUM“ DIN 
ORADEA
Facultatea de Științe Socio-Umane 
Departamentul de Limba și Literatura  
Germană 
Str. Primăriei Nr. 36
410209 Oradea
 +40-259-418244
 partium@partium.ro
 www.partium.ro/germanistik

SIBIU
  UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU

Rectorat
Bd. Victoriei Nr. 10, 550024 Sibiu  
 +40-269-216062
 rectorat@ulbsibiu.ro 
 www.ulbsibiu.ro

Facultatea de Litere și Arte / Fakultät für  
Philologie und Kunst
Bd. Victoriei Nr. 5-7, 550024 Sibiu
 +40-269-215556

 litere@ulbsibiu.ro
 litere.ulbsibiu.ro

Facultatea de Științe Socio-Umane 
Secția Teologie Protestantă 
Bulevardul Victoriei Nr. 40, 550024 Sibiu
 +40-269-215358 
 www.ev-theol.ro
Departamentul pentru Pregătirea  
Personalului Didactic 
Calea Dumbrăvii Nr. 34
550324 Sibiu
 +40-269-235224
 dep.dppd@ulbsibiu.ro 
 dppd.ulbsibiu.ro

SUCEAVA
  UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE“ DIN 

SUCEAVA
Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării 
Str. Universității Nr. 13
720229 Suceava
 +40-230-216147
 litere.usv.ro/

TIMIȘOARA
  UNIVERSITATEA „POLITEHNICA“  

DIN TIMIŞOARA   
Rectorat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara
 +40-256-403000 
 rector@rectorat.upt.ro
 www.upt.ro

Facultatea de Construcții 
Specializarea în limba germană
Str. Traian Lalescu Nr. 2, 300223 Timișoara
 +40-256-404000
 icgermana@yahoo.com 
 www.ct.upt.ro/

Facultatea de Știinte ale Comunicării 
Str. Traian Lalescu Nr. 2A, 300223 Timişoara 
 +40-256-404011
 sc@upt.ro
 sc.upt.ro/ro/

  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Rectorat
Bd. Pârvan Nr. 4 
300223 Timișoara
 www.uvt.ro

Departamentul German pentru Relații 
Internaționale și Studii Europene (DAIBES)
Bd. Vasile Pârvan Nr. 4, Sala 323
300223 Timişoara
 +40-256-592132
 www.pfc.uvt.ro

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
Departamentul de Limba Germană
Lehrstuhl für Germanistik
Bd. Vasile Pârvan Nr. 4
300223 Timișoara 
 +40-256-592152
 litere.uvt.ro/

Facultatea de Muzică și Teatru
Departamentul de Actorie
Piața Libertății Nr. 1
300077 Timișoara
 +40-256-592654
 fmt.uvt.ro/

Adresele instituțiilor de învățământ superior Adresele instituțiilor de învățământ superior
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http://www.ct.upt.ro/
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http://www.pfc.uvt.ro
http://litere.uvt.ro/
http://fmt.uvt.ro/
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BUCUREŞTI
Centrul de Informare DAAD
Str. Buzești Nr. 61, Bl.A6, Ap. 59
011013 București
 info@daad.ro
 www.daad.ro
 DAADRomania

Universitatea Politehnica 
Bucureşti
Facultatea de Inginerie în 
Limbi Străine (FILS)
Sala JA 101 - Mediateca
Splaiul Independenței Nr. 313
060042 Bucureşti
Petra Löffler-Enescu
 loeffler@daad.ro

Academia de Studii Economice 
din Bucureşti (ASE)
Calea Griviței Nr. 2-2A, 010731 
Bucureşti
Michael Jaumann
Directorul  
Centrului de Informare DAAD 
 jaumann@daad.ro

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Litera-
turi Străine
Departamentul de Limbi și 
Literaturi Germanice 
Biblioteca DAAD
Str. Pitar Moș Nr. 7, et. 2 (lângă 
sala Bogdan)
031016 Bucureşti
Sabine Pleșu (Schwager) 
 schwager@daad.ro 

CLUJ-NAPOCA
Universitatea „Babeş-Bolyai“ 
Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
Catedra de Limba şi Literatura 
Germană
Str. Horea Nr. 7, 400174 
Cluj-Napoca 
Franziska Schwantuschke
 schwantuschke@daad.ro

Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Departementul pentru relații 
internaționale și studii 
germane
Str. Avram Iancu Nr. 19, Raum 202
400083 Cluj-Napoca 
Florian Drexler
Lector de specialitate – științe 
juridice și studii europene
 drexler@daad.ro

Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Departementul pentru relații 
internaționale și studii 
germane
Str. Avram Iancu Nr. 19, biroul 202
400083 Cluj-Napoca 
Dr. Martin Brusis
Profesor asociat DAAD
 brusis@daad.ro

IAŞI
Universitatea „Al. I. Cuza“ laşi
Fakultät für Philologie
Facultatea de Litere
Catedra de Germanistică
Bd. Carol I Nr. 11, 700506 Iaşi
Susanne Lorenz
 lorenz@daad.ro

SIBIU
Universitatea „Lucian-Blaga“ 
Sibiu
Facultatea de Litere și Arte
Departamentul de Studii Ang-
lo-Americane și Germanistice
Bd. Victoriei Nr. 5-7, 550024 Sibiu
Andrea Stancu
 stancu@daad.ro

TIMIŞOARA
Universitatea Politehnica 
Timișoara
Departamentul de Comunica-
re şi Limbi Străine
Clad. ASPC, 2. EG, Saal 205
Str. Traian Lalescu Nr. 2a
300223 Timişoara 
Sabina de Carlo
 decarlo@daad.ro

Universitatea de Vest din 
Timișoara
Departamentul German pent-
ru Relații Internaționale și 
Studii Europene (DAIBES)
DAAD/Lektorat (Saal 411)
Bd. Vasile Parvan Nr. 4 
30023 Timisoara
Anne Schröder
 schroeder@daad.ro

LECTORI DAAD ÎN ROMÂNIA 2017/2018

Lectori DAAD în România 2017/2018
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