
 

 

CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA MARE 

  FACULTATEA DE LITERE 

Licență: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

 Este singurul program de licență din țară axat exclusiv pe studiul limbii și al literaturii 

române, funcționând din anul 2007, în conformitate cu sistemul Bologna.  

 Admiterea se face în acord cu regulamentul UTCN pentru vara anului 2020 pe baza unui 

concurs de dosare, în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat. 

 Se adresează în primul rând celor care doresc să devină profesori de limba și literatura 

română (în învățământul gimnazial), oferind posibilitatea profesării și în alte meserii: asistent 

de cercetare în filologie, asistent manager, consultant lingvistic, copywriter publicitate, 

corespondent de presă, corespondent special (în țară și în străinătate), documentarist, 

editorialist, lector carte, redactor, referent difuzare carte, referent literar, reporter, secretar de 

redacţie, secretar institut, facultate, secretar literar etc.  

 Cele 6 semestre cuprind discipline utile viitorilor dascăli / ocupanților meseriilor amintite 

anterior, dar și celor interesați să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe general umaniste: 

Introducere în lingvistică; Limba latină; Literatură orală și civilizație românească, Literatură 

română veche; Limba română contemporană (Fonetică, Vocabular, Morfologie, Sintaxă); 

Comunicare asistată de calculator; Cultivarea limbii române; Practică profesională (5 

semestre); Fundamentele comunicării; Metodologia cercetării științifice; Teoria literaturii; 

Literatura română: marii clasici; Varietăți teritoriale ale limbii române. Dialectologie; Literatura 

română: configurări critice; Elemente de gramatică normativă; Literatură universală și comparată 

(3 semestre); Literatura română interbelică (Proza, Poezia); Curs special Eminescu; Mitologie 

generală; Direcții și curente literare ale secolului XX; Hermeneutică; Practica limbii române; 

Comunicare profesională (orală și scrisă, 3 semestre); Stilistică; Literatura română contemporană 

(Poezia, Proza); Introducere în istoria romanului modern; Filologie romanică; Istoria limbii 

române; Introducere în Semiotică; Antropologie culturală; Introducere în studii culturale europene 

(vezi https://litere.utcluj.ro/files/planuri-invatamant/PI_L_LIT_19-20_aprob.pdf). Totodată, studenții 

pot alege să studieze una dintre cele două limbi străine (engleza sau franceza) prevăzute în planul 

de învățământ. 

 În paralel, se pot urma cursurile din cadrul modulului pentru obținerea nivelului I de 

pregătire psihopedagogică (gratuit pentru studenții de la buget): Psihologia educației; 

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului); Pedagogie II 

(Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării); Didactica specialității 

(română); Practică pedagogică; Instruire asistată pe calculator; Managementul clasei de elevi. 

 Absolvenții programului de licență Limba și literatura română au posibilitatea continuării 

studiilor în cadrul masteratelor Limba română în context european și Literatura română  

și modernismul european. Celor mai buni le stăm la dispoziție cu oferta noastră de 

studiu în cadrul Școlii Doctorale de Științe umaniste. 

 Informații suplimentare:  

Prof. dr. Oliviu Felecan: olifelecan@yahoo.com , 0743.770876 

Prof. dr. Daiana Felecan: daiana18felecan@yahoo.com , 0745.803381 

Lector dr. Alina Bugheșiu: alina.bughesiu@gmail.com , 

0751.255755 
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