
studii cu durată de 4 semestre (120 ECTS) cu posibilitatea 
de continuare prin studii de doctorat

o largă paletă de materii interdisciplinare în special 
pentru absolvenții de licență în domeniul socio-uman
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CONTACT
Secretariatul Facultății de limbi și literaturi străine

Adresa: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D3, etaj 2

Telefon: (021) 330.87.20; (021) 330.79.00 / int. 1128;

               (021) 330.79.11 / int. 128; (021) 330.79.14 / int. 128

Program: L-V 1000-1600

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
 » Cerere-tip (de la secretariatul facultății).
 » Diploma de bacalaureat, original și copie xerox.
 » Diploma de licență, original și copie xerox.
 » Suplimentul la diplomă în copie xerox.
 » Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații cetățeni 

străini sau etnici români din alte țări și a candidaților din alte țări.
 » Certificat de competență lingvistică, pentru candidații cetățeni străini.
 » Certificatul de naștere, original și copie xerox.
 » Cartea de identitate, original și copie xerox.
 » Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie xerox.
 » Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie.
 » Patru fotografii tip buletin.
 » Chitanță care să ateste plata taxei de înscriere.
 » Dosar plic.

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea iulie 2017

1. Perioada de înscriere și verificare a dosarelor: 01.06 – 31.07.2017

2. Afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși: 31.07.2017

3. Perioada de contestații: 31.07 - 01.08.2017

4. Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși: 01.08.2017

5. Taxa de școlarizare se achită: 02 - 16.08.2017, 

- integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau 

- parțial, minim 25 % din taxa de școlarizare 

6. Afișarea rezultatelor etapei I: 17.08.2017 

În cazul neachitării taxei de școlarizare, locul ocupat este 

declarat vacant și scos la concurs în etapa a II-a. 

Sesiunea septembrie 2017

1. Perioada de înscriere și verificarea dosarelor: 01.08 - 29.09.2017

2. Afișarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși: 29.09.2017

3. Perioada de contestații: 29 - 30.09.2017

4. Afișarea listelor definitive cu candidații admiși și respinși: 30.09.2017

5. Taxa de școlarizare se achită: 30.09 - 07.10.2017, 

-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro sau 

-parțial, minim 25 % din taxa de școlarizare 

Candidații declarați admiși în urma concursului de 

admitere la programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” în 

anul universitar 2017-2018 vor achita minim 25 % din taxa 

de școlarizare, până la data de 07 octombrie 2017 pentru 

a fi înmatriculați.

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti



Masteratul Anglo-American Intercultural Studies îşi propune 
să formeze competenţele specifice viitorului cercetător 
profesionist în spațiul cultural anglo-american, care 
decurg atât din buna cunoaştere a limbii engleze, cât şi din 
familiarizarea cu aspectele lingvistive, formele specializate ale 
limbii engleze, dar și structurile unor forme specializate unui 
discurs cultural și socio-politic.

Oferta acestui program de masterat răspunde cererii de 
absolvenți specializaţi în studii interculturale care se manifestă 
tot mai acut pe piaţa muncii, într-o perioadă marcată de 
efectele globalizării, de programele de dezvoltare durabilă și 
de transferuri culturale la nivel social și economic, susținute în 
plan global și de plurilingvismul reflectat în activitățile societăţii 
contemporane.

MISIUNEA  
PROGRAMULUI 

STRUCTURĂ & DIRECȚII

SOCIETATE LITERATURĂ CULTURĂ

Limba  principală a programului de licenţă este engleza. Masteratul propus corespunde aşadar domeniului de licenţă 
(Limba şi literatură), dar adăugă acestui profil o componentă de specializare şi una complementară. Specializarea se 
referă la aprofundarea aspectelor sociale, instituționale, politice și culturale atât în plan britanic cât și în cel american. 
Tematica orelor de curs ghidează masteranzii spre o gândire creativă care să îi formeze ca profesionişti cu o bază 
multidisciplinară. Oferta cursurilor propune o specializare a studenților în plan interdisciplinar pentru a acoperi cât 
mai multe specializări pe piața muncii, însă insistă pe paradigma culturală. În conceperea planului de învățământ 
s-au avut în vedere trei direcții în care viitorii absolvenți sunt orientați spre: societate, literatură, cultură. Componenta 
complementară a masteratului Anglo-American Intercultural Studies este evidențiată prin cursuri care au o mai mare 
aplicativitate a limbii engleze, în contexte lingvistice din diferite regiuni ale lumii în marele proces de globalizare.

Perspectivele profesionale pentru absolvenţii acestui masterat sunt deosebit de vaste, astfel, în nomenclatorul ocupaţiilor din 
România, masterandul care urmează programul universitar de Studii Interculturale Anglo-Americane se califică pentru ocupațiile 
Grupei  “Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste”, în mod specific: lingvişti, traducători şi interpreţi. Şi alte profesiuni 
din nomenclatorul actual implică activitate de traducere, cunoștințe temeinice despre aspectele culturale și socio-politice: 
filolog, interpret, interpret de relaţii diplomatice, referent literar, secretar literar, corector, corespondent special / radio / presă,  
lector de presă / editură / scenarii, redactor, şef agenţie publicitate, translator emisie, profesor în învăţământul preuniversitar 
şi universitar, cercetător în lingvistică, asistent de cercetare în filologie, cercetător în filologie, consilier învăţământ, consilier 
instituţii publice, comentator, copywriter publicitate, corespondent special, documentarist, editorialist, referent literar, referent 
difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist.


