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Dincolo de porțile deschise
Conf. dr. Oana Chelaru-Murăruș
Decan

C

u siguranță că mulți dintre voi
sunteți curioși să descoperiți ce se
află dincolo de porțile unei facultăți,
„cum e să fii student”. Este motivul
pentru care și Facultatea de Litere își
deschide în aceste zile porțile pentru a-i
întâmpina pe liceeni, pe toți cei dornici să
înceapă sau să aprofundeze studiul
„umanioarelor” și nu numai al acestora.
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Având o tradiție de 150 de ani (pe care
îi sărbătorim împreuna în 2013!),
Facultatea de Litere este astăzi o instituție de învățământ superior modernă, cu
peste 100 de profesori și în jur de 3000 de
studenți, care și-a diversificat oferta educațională de la clasicele studii umaniste
(limbi și literaturi) spre studii culturale
(etnologie, studii europene), științe ale
comunicării ori științe administrative.

Știm că ai multe nedumeriri, multe întrebări pe care ai vrea să ni le pui. Vei găsi
în această broșură multe răspunsuri. Vei
găsi informații despre programele de studii ale Facultății de Litere, despre cursuri
și profesori, despre dinamica admiterii din
anul precedent, despre profesiile pentru
care te pregătește facultatea noastră.
Dincolo de literele tipărite, te așteaptă
însă LITERELE, locul unde libertatea de
gândire și creativitatea sunt la ele acasă.
Te așteptăm să treci pragul facultății noastre pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a
participa la Săptămâna Porților Deschise,
așezată anul acesta sub semnul lui Caragiale, al cărui spirit vrem să îl omagiem
împreună cu cei tineri. Te așteaptă multe
surprize plăcute și, sperăm, revelații. Te
așteptăm să ne treci pragul și să rămâi
la facultatea unde…
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cu LITERE

Limba și literatura română –
limbă și literatură străină

P

rogramul ,,Limba și literatura română – limbă și literatură străină” este principala
direcție de studii a Facultății de Litere, prin tradiție și prin numărul de studenți și de
cadre didactice.

Planul de învățământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând, profesori pentru învățământul gimnazial și liceal, dar și profesori pentru învățământul superior, cercetători în
domeniile ﬁlologice (lingvistică, istorie și teorie literară), editori, redactori etc. Prin cursurile de limbi străine, studenții obțin o a doua specializare, ﬁind pregătiți pentru predarea
unei limbi străine, simultan sau în paralel cu limba română, ca traducători și/ sau interpreți.
Absolvenții acestei specializări pot deveni, de asemenea, jurnaliști în presa scrisă, la radio
și televiziune, manageri sau funcționari culturali în instituții publice și private etc. Dubla
specializare asigură pregătirea pentru o gamă largă de profesii prin formarea unei culturi
generale ﬁlologice și prin raﬁnarea abilităților de expresie și comunicare.
Prin metode moderne de interacțiune didactică, studenții sunt formați în spiritul dialogului social, al schimbului liber de idei, al opțiunilor responsabile ş.a..

Dinamica admiterii 2012
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
211+8* 20
980

Medii buget
max.
min.
10
5,57

Media min. taxă
5,57

* locuri pentru candidații din Republica Moldova

Istoria literaturii române
Lingvistică generală
Fonetică și fonologie
Lexic și semantică
Morfologie

Sintaxă
Stilistică funcțională
Pragmatică
Istoria limbii române
Teoria literaturii

Etnologie și folclor
Literatură universală și
comparată
Comunicare scrisă
Comunicare orală

Opționalele (începând cu anul al II-lea) sunt cursuri care tratează aspecte particulare în
următoarele domenii: limbă română, literatură română, teorie literară, literatură
comparată, etnologie și folclor.
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Ce cursuri o să urmezi?

Profesori

Silviu Angelescu
Mircea Anghelescu
George Ardelean
Mircea Cărtărescu
Maria Cătănescu
Paul Cernat
Oana Chelaru-Murăruș
Gheorghe Chivu
Iulian Costache
Caius Dobrescu
Daniel Cristea-Enache
Oana Fotache-Dubălaru
Ioana Fruntelată
Emil Ionescu
Ion Bogdan Lefter
Ion Manolescu
Nicolae Manolescu
Mircea Martin
Gabriel Mihăilescu

Carmen Mușat
Eugen Negrici
Gabriela Pană-Dindelegan
Liviu Papadima
Ioana Pârvulescu
Simona Popescu
Liliana Ruxăndoiu
Florentina Sâmihăian
Camelia Stan
Adriana Stoichițoiu-Ichim
Ariadna Ștefănescu
Narcisa Știucă
Camelia Ușurelu
Andra Vasilescu
Mircea Vasilescu
Răzvan Voncu
Rodica Zafiu
Rodica Zane
ș.a.

Practică

Practica pedagogică se desfășoară pe parcursul celor trei ani de studiu în școlile și liceele
bucureștene. Practica de specialitate se poate face la biroul de Relaţii Publice al Universităţii din Bucureşti, la edituri, instituții și institute culturale.
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Unde te poți angaja când termini studiile?

• În învățământul primar și gimnazial, după absolvirea ciclului de licență; în învățământul liceal și universitar, după absolvirea masteratului;
• În presa scrisă, la radio și televiziune;
• Ca manager sau funcționar cultural în instituții publice și private;
• În redacții și edituri, în instituții culturale centrale și locale;
• În organisme de stat și private care au ca obiect de activitate
schimburile culturale internaționale, proiectarea și organizarea de
manifestări speciﬁce (conferințe, târguri și expoziții de carte,
seminare și cursuri de vară pentru străini ș.a.).
• Ca traducător și/sau interpret în diverse instituții.

Studii europene

P

rogramul de studii a fost înﬁințat în cadrul Facultății de Litere în anul 1998
și pregătește profesioniști în domeniul relațiilor internaționale și al
managementului cultural.

Planul de învățământ, care vizează o pregătire multidisciplinară (istorie, geograﬁe, politică și relații internaționale, drept și economie, cultură, literatură și arte, comunicare, studii
europene, limbi străine și informatică), este menit să susțină formarea unui specialist competent și performant în domeniul complex al culturii. În afară de cursurile obligatorii, disciplinele opționale sunt structurate pe trei module tematice: Realități și relații europene,
Coordonate culturale europene și Gestionarea culturii. Această structură lasă o mare libertate atât pentru oferta didactică a profesorilor, cât și pentru opțiunile studenților.
După ani de izolare, de relații culturale instituționalizate dictatorial, cultura română se
găsește în fața unei deschideri extraordinare. Noile oportunități de dialog cultural european,
datorită numărului și amplitudinii lor, nu se pot desfășura la întâmplare.
Departamentul își propune să răspundă acestor necesități. Absolvenții, viitori profesioniști, vor ﬁ
capabili să gestioneze în mod optim domeniul cultural, în raport cu realitățile europene de azi și de
mâine, conform exigențelor din procesul continuu de integrare și de conviețuire europeană.

Profesori

Silvia Branea
Ciprian Ciucu
Mihaela Constantinescu
Andrei Cornea
Carmen Diaconescu
Caius Dobrescu
Simona Drăgan
Augustin Fuerea
Andreea Ghiță

Medii buget
max.
min
10
5,58

Media min. taxă

Laurențiu Hanganu
Vlad Ionescu
Gabriel Mihăilescu
Adrian Niculescu
Oana Preda
Oana Soare
Andrei Șiperco
Miroslav Tașcu-Stavre
Rodica Zaharia

5,58
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Dinamica admiterii 2012
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
71
49
579

Ce cursuri o să urmezi?
Introducere în studiile culturale
Ideea europeană
Idei și mentalități în Europa contemporană
Istoria Europei
Literatura ca element constitutiv al ideii europene
Instituții ale Uniunii Europene
Politici și instituții europene
Teoria culturii
Cultură și civilizație românească
Dinamica culturală a globalizării
Cultura mass-media
Management și marketing cultural
Forme culturale contemporane

Istoria și teoria relațiilor internaționale
Introducere în științe politice
Idei și mentalități
Instituții și organizații internaționale
Politică externă și diplomație
Analiza conﬂictelor internaționale
Filosoﬁe politică
Ideologii politice în epoca contemporană
Economie mondială
Drept internațional
Drept comunitar
Metode de cercetare
Redactare academică

Practică

Stagiile de practică au loc în instituțiile de proﬁl cu care Departamentul Studii europene
are parteneriate de colaborare durabile: Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului (Departamentul de Programe Europene), Muzeul Național Cotroceni, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Centrul Român de Politici Europene, Biblioteca Metropolitană
București, Revista 22, Revista de Studii Europene. Studenții au posibilitatea de a se implica
în activități strâns legate de domeniul de studiu ales: organizarea de conferințe, management cultural, organizare de evenimente culturale și educaționale etc.
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Unde te poți angaja când termini studiile?

• În instituții de cultură și în diplomație ca funcționar superior;
• Ca euroconsilier în departamentele guvernamentale de integrare;
• În instituțiile culturale din țară și din străinătate, ca manager, organizator de evenimente
culturale (expoziții, simpozioane, congrese), manager
editorial;
• Ca producător de programe în domeniul audiovizual;
• În instituții românești implicate în proiectarea/aplicarea
programelor de preluare a acquis-ului comunitar și a
fondurilor europene în domenii culturale;
• În diferite ministere și agenții guvernamentale;
• În instituții private sau în instituții europene (consilier,
manager cultural, consultant, expert în politici europene, funcționar superior în organisme europene etc.).

Literatură universală și comparată –
limbă și literatură străină

A

cest program de studiu a fost inițiat în anul 2004. Programul de studiu răspunde
tendințelor academice actuale, din aria intra- și extraeuropeană, în explorarea
literaturilor lumii, ﬁind în contact permanent cu noutățile metodologice și de
conținut ale domeniului.

Specializarea LUC urmărește promovarea unui sistem de învățământ de calitate, inovativ
și interactiv, caracterizat prin mobilitate de tip didactic și relațional. O preocupare constantă
este, în cadrul acestui program de studiu, încurajarea unui mod de gândire independent și
creativ.
Oferind studenților o deschidere culturală de substanță, planul de învățământ al acestui
program de studiu a fost structurat pentru a surprinde unitatea în diversitate, temele și motivele universale ce corelează literaturile, relațiile inter- și transdisciplinare ale literaturii cu
artele, ﬁlosoﬁa, mentalitățile, antropologia culturală etc.
Dubla specializare, prin studiul unei limbi străine, asigură ﬂexibilitate în orientarea profesională a absolvenților. Competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu permit accesul la următoarele ﬁliere ocupaționale: învățământ, cercetare, cultură/instituții culturale,
presă, radio, televiziune.

Profesori

Cristina Bogdan
Mircea Cărtărescu
Oana Fotache
Elena Ionescu
Ruxandra Iordache
Emil Moangă
Oana Murăruș
Carmen Mușat

Medii buget
max.
min
9,91
6,73

Media min. taxă

Alexandru Ofrim
Sebastian Vlad Popa
Elena Tîrziman
Răzvan Tufeanu-Livintz
Oana Uță
Alexandra Vrânceanu
Andra Vasilescu

5,82
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Dinamica admiterii 2011
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
50
40
212

Ce cursuri o să urmezi?

Literatură universală
Literatură comparată – concepte
Literatură română în context european
Teoria literaturii
Iconologie
Interferențe literatură - muzică
Antropologie culturală
Istoria mentalităților
Arhetipologie
Mituri moderne și postmoderne
Textul literar - document antropologic
Specii lirice
Specii epice

Specii dramatice
Comunicare orală și scrisă
Stilistică
Comunicare interculturală
Patrimoniu cultural scris –
național și european

Direcții în literatura și arta secolului XX
Comparatism și idei literare

Practică

Studenții care urmează modulul psihopedagogic efectuează stagiul de practică la colegii
și licee de prestigiu; practica de specialitate se va desfășura în cadrul unor edituri, instituții
și institute culturale.

Unde te poți angaja când termini studiile?
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• În învățământul preuniversitar, urmând același modul psihopedagogic ca în cazul specializării Limba și literatura română – Limba și literatura străină
• În cercetare
• În edituri (agent literar, corector, referent literar, redactor, editor)
• În presă, radio, televiziune
• În instituții publice/private (consilier, referent de specialitate, manager, funcționar cultural, traducător)
• În organisme de stat și private care au ca obiect de activitate schimburi culturale, proiecte și organizarea de manifestări cu speciﬁc cultural (conferințe, târguri și expoziții
de carte, seminare etc.)
.

Comunicare și relații publice

P

rogramul de studii Comunicare și relații publice a devenit în 1993 prima structură
academică specializată în științele comunicării din cadrul Universității din București.

Succesul primei promoții și amploarea pe care au dobândit-o pe piața educațională studiile de
comunicare și relații publice au constituit argumente în vederea acreditării acestei specializări de
către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare Academică.
Absolvenții acestui program de studii, foarte căutați pe piața muncii, se pot angaja în instituții de cercetare în domeniu, în agenții de relații publice și/sau de publicitate, în departamente de
informare și relații publice din sectorul guvernamental, corporatist privat sau nonproﬁt. Ei vor
putea lucra ca manageri de proiect, consilieri de relații publice, coordonatori de programe de
comunicare (domeniile politic, social, cultural), coordonatori media, consilieri în comunicare
internă și resurse umane, consilieri pentru strategii de criză instituțională, purtători de cuvânt
ș.a. Curriculumul dezvoltat este format din cursuri fundamentale și specializate în domeniile:
comunicare, metodologia relațiilor publice și publicitate, tehnici de redactare, tehnici de construcție a discursului, managementul resurselor umane, sociologie, marketing și studiul calitativ
al pieței, psihologie și antropologie culturală.

Profesori

Anca Gabriela Anton
Olga Bălănescu
Răduț Bâlbâie
Cristina Bogdan
Mihai Dinu
Gabriela Hagiu
Paul Marinescu
Laura Mesina
Raluca Moise

Medii buget
max.
min
9,16
5,01

Media min. taxă

Alexandru Ofrim
Fernanda Osman
Valentin Perciun
Nicolae Perpelea
Adela Rogojinaru
Monica Spiridon
Adriana Stoichițoiu-Ichim
Ana-Maria Teodorescu
Adela Toplean

5,01
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Dinamica admiterii 2012
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
91
59
237

Ce cursuri o să urmezi?
Istoria comunicării
Comunicare mediatică
Teoriile comunicării
Psihologia comunicării interpersonale
Comunicare internă și cultură
organizațională

Strategiile comunicării interpersonale
Comunicare și mentalitate postmodernă
Relații publice: istorie și context
Relații publice: fundamente științiﬁce
Relații publice: metode și strategii
Relații publice: domenii și aplicații
Relații publice și mass-media
Relații publice corporatiste
Relații publice pentru
organizații nonproﬁt

Principii de semiotică a culturii
Antropologie culturală
Istoria culturii și a mentalităților

Istoria reprezentărilor colective
Introducere în imagologie
Teorii ale imaginarului
Comunicare interculturală:
modele fundamentale

Strategii de dialog intercultural
Metode de cercetare în științele sociale
Introducere în teoria publicității
Strategii publicitare
Structuri de text publicitar
Drept comunitar
Etică și deontologie
Imagine personală prin mass-media
Strategii interacționale
Dinamica limbii române actuale
Pragmatică lingvistică
Retorică și argumentație
Tehnici de comunicare scrisă:
redactarea textelor specializate

Practică

Începând cu anul I, studenții pot efectua practica de specialitate în departamentele corespunzătoare din companii, precum Dacia Renault Group, JTI România, Petrom România, în
agenții de relații publice și de publicitate precum Rogalski și Grigoriu, Lowe PR, Ogilvy
România, Mercury 360. De asemenea, practica se poate face în instituții publice, printre
care Universitatea din București, la Ministerul de Externe, Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și în cadrul unor organizații nonguvernamentale, în asociații studențești sau
fundații culturale etc.
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Unde te poți angaja când termini studiile?

• În agenții de relații publice și/sau de publicitate;
• În departamente de informare și relații publice instituționale (guvern, ministere,
administrație prezidențială, primărie etc.);
• În sectorul corporatist privat sau nonproﬁt.

Științe ale informării și documentării

P

rogramul de studii Științe ale informării și documentării a fost creat pentru a
răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialiștilor în domeniul organizării
documentelor și al diseminării informațiilor.

Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene din
domeniu, participând, de pe o poziție caliﬁcată și modernă, la organizarea națională și internațională a transferului de informații și documente.
Perspectivele acestei forme de învățământ din România sunt legate de nevoia reală de
specialiști într-un număr mare de structuri distribuite la scară națională. În condițiile dezvoltării transferului de informații prin noile tehnologii și ale constituirii unor rețele și sisteme documentare, specializarea în domeniul științelor informării și documentării se înscrie
printre câmpurile de formație superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul
de stat, cât și în cel privat.
Dezvoltarea României și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană impune acoperirea
zonelor informației cu personal pregătit în acord cu noile dezvoltări ale domeniului. Câmpul biblioteconomic și documentar românesc are încă o nevoie acută de specialiști. În plus,
din anul școlar 2006-2007, au fost create centre de informare și documentare (CDI) în licee
și școli generale, unde își pot desfășura activitatea profesorii documentariști.

Profesori

Simona-Maria Antonescu
Laurențiu Avram
Gabriela Băran
Adina Berciu
Ionel Enache
Simona Fortin

Medii buget
max.
min
9,61
5,22

Media min. taxă

Tiberius Ignat
Zenovia Niculescu
Luciana Octavia-Madge
Cristina Popescu
Gabriela Raicu
Mircea Regneală

5,22
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Dinamica admiterii 2012
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
51
9
91

Ce cursuri o să urmezi?
Bazele biblioteconomiei
Cultura informației
Introducere în arhivistică
Organizarea informației și
taxonomia cunoașterii

Introducere în sistemele automatizate
de informare și documentare

Sisteme de clasiﬁcare a documentelor
Limbaje de indexare
Arhivele naționale și gestiunea
documentelor contemporane

Management în structuri documentare
Marketingul structurilor de intermediere
a informațiilor și documentelor

Utilizatorii de informații și documente
Paleograﬁe

Catalogarea documentelor
Dezvoltarea și evidența colecțiilor
în biblioteci

Comunicarea și gestiunea colecțiilor
Colecții speciale patrimoniale
Bibliograﬁi specializate
Prezervare, restaurare, conservare
Istoria scrisului, a cărții și a bibliotecii
Sociologie culturală. Forme de animație
culturală în Centrul de documentare
și informare
Literatura română pentru copii
Structuri documentare pentru
copii și adolescenți
Limba română actuală

Practică

Practica studenților de la SID se desfășoară în anii II și III de studiu – conform unui program adecvat disciplinelor predate – în instituții de specialitate (biblioteci, centre de documentare și informare, școli): Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București și
ﬁlialele acesteia, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca A.S.E., biblioteci universitare și biblioteci județene, centre de documentare și informare de la Școala generală nr.1 „Sﬁnții Voievozi”, Liceul „Dante Alighieri”, Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny,” precum și la Biblioteca Seminarului Teologic din București. De
asemenea, studenții au contribuit la organizarea unor fonduri documentare de la diverse instituții și mulți dintre ei lucrează cu jumătate de normă în activități care au în vedere achiziționarea, prelucrarea, comunicarea și utilizarea informației.
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Unde te poți angaja când termini studiile?

•
•
•
•

Ca specialist în științele informării și documentării;
Ca expert în transferul de informații;
Ca cercetător în domeniul stocării și regăsirii informației;
Ca profesor documentarist în Centrele de Informare și Documentare
înﬁințate în urma integrării României în UE;
• Ca bibliotecar, bibliograf, organizator și manager de structuri și sisteme infodocumentare, referent de specialitate și conducător de servicii și direcții în organisme naționale și internaționale privind transferul
de informații, redactor la publicațiile de specialitate etc.

Asistență managerială și secretariat

P

rogramul de studii Asistență managerială și secretariat pregătește
asistent manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e și șeﬁ/e de birou,
consilieri în probleme de informare și documentare, arhiviști ai instituțiilor,
inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în cadrul
birourilor de relații cu publicul pentru instituțiile de stat și pentru ﬁrmele private.

Dinamica admiterii 2012
Nr. locuri
Candidați înscriși
buget
taxă
50
0
164

Medii buget
max.
min
9,85
5,51

Media min. taxă
—

Practică

În anul I și în anul al II-lea, studenții pot face practică într-una din următoarele instituții
și ﬁrme: Universitatea din București – Biroul de informare, Institutul European din România, Aeroportul Otopeni, Televiziunea Română, Institutul de Pregătire și Perfecționare a
Avocaților, World Vision România, World Trade Center București, Solvit Networks, Agenția
Banner, S.C. A. Benclinov și Asociații, Procter and Gamble, S.C. Colosseum Advertising
SRL etc.
• În instituții publice și private, ca secretari cu studii superioare, consilieri în probleme de
informare și documentare și arhiviști ai instituțiilor ș.a.;
• La serviciile sau departamentele de resurse umane, ca inspectori de specialitate și ca
secretari în birourile de relații cu publicul.
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Unde te poți angaja când termini studiile?

Profesori

Oana Iucu
Cornelia Nistor
Ana-Maria Teodorescu
Elena Tîrziman
Camelia Ușurelu
Oana Uță
Niculina Vârgolici

Ce cursuri o să urmezi?

Elemente de legislație a muncii
Deontologie profesională
Protocol și relații cu publicul
Limbă română contemporană
Tehnici de scriere rapidă
Programe de birotică
Gestionarea documentelor electronice
Tehnici și metode de arhivare
a documentelor

Cristina Albu
Doina Banciu
Adina Berciu
Cătălina Bonciu
Cristian-Ștefan Ciortan
Mihaela Constantinescu
Mihail Dumitrache
Monica Florea

Comunicare organizațională
Asistență managerială și secretariat
Managementul resurselor umane
Forme și identități culturale
Comunicare și relații publice
Cultură și civilizație în context european
Noțiuni de drept public
Drept administrativ
Managementul resurselor umane
Sisteme automatizate
Corespondență și negociere în afaceri
Programe de birotică
Drept administrativ
Elemente de statistică

Sisteme automatizate de regăsire
a informației

Infrastructuri informatice de birou
Aplicații practice în activitatea
de secretariat
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Absolvenții tuturor programelor de studii de la Facultatea de Litere au posibilitatea să își
continue studiile prin următoarele programe de masterat:
Studii literare românești
Studii avansate în lingvistică – Structura și funcționarea limbii române
Teoria și practica editării
Teoria literaturii și literatură comparată
Etnologie, antropologie culturală și folclor
Didactici ale disciplinelor ﬁlologice
Modele de comunicare și relații publice
Consultanță și expertiză în publicitate
Gestionarea informației în societatea contemporană
Cultură și politică în context european și internațional
Cultură și civilizație ebraică
Managementul informației și al documentelor

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7
Sector 1, București

021 313 43 36 (Decanat)

secretariat: 021 313 88 75
Persoană de contact:

Decan:
conf. dr. Ioana Valentina Murăruș

e-mail: pr@litere.ro

Andreea Nițu

Prodecani:
lect. dr. Oana Fotache-Dubălaru
prof. dr. Emil Ionescu
lect. dr. Laura Mesina
conf. dr. Cristian Moroianu
conf. dr. Cristina Popescu

Facultatea de Litere pe Internet:
www.litere.ro
www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro
www.facebook.com/litere
http://blog.litere.ro
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Telefon/fax: 021 314 61 77 (CRP ID)

