ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

admitere 2018
Ÿ
Ÿ

Cerere-tip (de la secretariatul facultății).

Ÿ

Diploma de licență, original și copie xerox sau adeverință de
promovare a examenului de licență, pentru promoția 2018, în
cazul candidaților care doresc să urmeze a doua facultate.

Ÿ
Ÿ

Suplimentul la diplomă, original și copie xerox.

Ÿ

Atestatul de recunoaștere a studiilor, pentru candidații
cetățeni străini sau etnici români din alte țări și a candidaților din
alte țări.

Ÿ

Certiﬁcat de competență lingvistică, pentru candidații cetățeni
străini.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Certiﬁcatul de naștere, original și copie xerox.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie.

ADMITEREA ARE LOC ÎN DOUĂ ETAPE
Sesiunea iulie 2018
1. Perioada de înscriere și veriﬁcare a dosarelor: 4 iun. – 31 iul. 2018
2. Aﬁșarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși: 31 iul. 2018
3. Perioada de contestații: 31 iul. - 1 aug. 2018
4. Aﬁșarea listelor deﬁnitive cu candidații admiși și respinși: 1 aug. 2018
5. Taxa de școlarizare se achită: 2 - 16 aug. 2018,
-integral, beneﬁciind de o reducere de 50 de euro sau
-parțial, minimum 1/3 din taxa de școlarizare
6. Aﬁșarea rezultatelor etapei I: 17 aug. 2018
În cazul neachitării taxei de școlarizare, locul ocupat este declarat vacant
și scos la concurs în etapa a II-a.

Sesiunea septembrie 2018
1. Perioada de înscriere și veriﬁcarea dosarelor: 1 aug. - 28 sept. 2018
2. Aﬁșarea listelor provizorii cu candidații admiși și respinși: 28 sept. 2018
3. Perioada de contestații: 28 - 29 sept. 2018
4. Aﬁșarea listelor deﬁnitive cu candidații admiși și respinși: 29 sept. 2018
5. Taxa de școlarizare se achită: 30 sept. - 7 oct. 2018,
-integral, beneﬁciind de o reducere de 50 de euro sau
-parțial, minimum 1/3 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 2018-2019 vor achita
minim 25 % din taxa de școlarizare, până la data de 07 octombrie 2018
pentru a ﬁ înmatriculați.

Diploma de bacalaureat, original și copie xerox sau adeverință
de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoția
2018.

Diploma de licență, original și copie xerox și Suplimentul la
diplomă în copie xerox, în cazul celor care se înscriu la
programul de studii universitare de masterat.

Cartea de identitate, original și copie xerox.
Certiﬁcatul de căsătorie (dacă este cazul), original și copie
xerox.
Patru fotograﬁi tip buletin.
Chitanță care să ateste plata taxei de înscriere.
Dosar plic.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE: 100 lei
PROGRAM ÎNSCRIERI: L - V: 800 - 2000 / S - D: 900 - 1300

CONTACT
Pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa zilnic, între orele 900 – 1800, la
Secretariatul Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
Splaiul Unirii nr. 176, Corp D3, etaj 2, sector 4, București
021 330 87 20 | 021 330 79 00 / int. 1128
021 330 79 11 / int. 128 | 021 330 79 14 / int. 128
ﬂls@ucdc.ro | www.limbi-straine.ucdc.ro | www.ucdc.ro

FACULTATEA DE
LIMBI ȘI LITERATURI
STRĂINE

STRUCTURĂ / DIRECȚII / pERSPECTIVE

2018

TAXE de școlarizare 2018

DIRECȚII
Structura planului de învăţământ asigură pregătirea teoretică și practică a viitorilor specialiști în concordanţă cu
standardele actuale și de perspectivă în domeniul ﬁlologic. Pe lângă disciplinele de specialitate, se acordă un accent
deosebit însușirii cunoștinţelor de informatică aplicată și efectuării stagiilor de practică la companii și instituţii din domenii
conexe.

PROGRAME UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
3 ani, învăţământ cu frecvenţă, 250 locuri
Limba și literatura engleză
Limbă și literatură modernă (japoneză, spaniolă, italiană)

PERSPECTIVE PROFESIONALE

Limba și literatura franceză

În conformitate cu nomenclatorul ocupaţiilor din România (COR), absolvenţii programelor de licenţă și de master, ﬁlologi
specializaţi în domeniul limbilor străine, își pot desfășura activitatea ca profesor în învăţământul preuniversitar, traducător,
interpret, ﬁlolog, asistent de cercetare în ﬁlologie, referent literar, secretar literar, consilier învăţământ, referent relaţii externe,
documentarist, referent difuzare carte, lector carte, secretar literar, comentator/publicist, corector, corespondent special
(ţară și străinătate), corespondent radio, corespondent presă, editorialist, lector presă /editură, redactor, secretar de redacţie,
lector scenarii.

Limbă și literatură modernă (engleză, italiană, japoneză)

Limba și literatura germană

700 €/an
pentru limbile:
engleză, franceză,
germană, spaniolă,
italiană, română.

Limbă și literatură modernă (engleză)

Limba și literatura engleză
Limbă și literatură modernă (rusă, chineză, turcă)

Limba și literatura română

800 €/an
pentru limbile:
arabă, japoneză,
rusă, turcă,
chineză.

Limbă și literatură modernă (engleză, spaniolă, italiană)

Toate cele cinci programe sunt acreditate

Viziune

PROGRAME UNIVERSITARE DE MASTERAT

promovarea excelenţei în procesul didactic și în activitatea de
cercetare

4 semestre, învăţământ cu frecvenţă, 50 locuri
ANGLO-AMERICAN INTERCULTURAL STUDIES

Filosofie

cu predare în limba engleză

formarea de specialiști în utilizarea limbilor străine, capabili să
comunice, să trăiască și să muncească în spaţii culturale variate

Scop
formare iniţială care să răspundă cerinţelor pieţei muncii atât din
ţară cât și din străinătate, având în vedere patru dimensiuni:
1.
dimensiunea cognitivă (cunoaștere, înţelegere,
competenţă de comunicare)
2.
dimensiunea afectivă (atitudini, perceperea și
înţelegerea mediului cultural ţintă)
3.
dimensiunea pragmatică (competenţă socială,
capacitatea de a interacţiona)
4.
dimensiunea reﬂexivă (relativizarea cadrului de
referinţă).

350 €
/ semestru

TRADUCERE ŞI COMUNICARE ÎN CONTEXT INTERCULTURAL
germană, franceză, spaniolă, arabă, japoneză

1. Taxa de școlarizare se reduce cu 15 % pentru:
a. candidaţii declaraţi admişi care provin din aceeaşi familie;
b. absolvenţii licentiaţi ai unei facultăţi din cadrul UCDC sau din
alte universităţi;
c. studenţii care urmează simultan cursurile a doua facultăți din
cadrul UCDC.
2. Primii trei studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în
funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, beneﬁciază, în timpul
anilor de studii, de reducerea cu 15% a taxei de şcolarizare.
3. Candidaţii declaraţi admişi care achită integral taxa de
școlarizare până la data de 07.10.2018 beneﬁciază de o reducere
de 50 €.
4. Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
5. Nu se pot cumula două reduceri din cele menţionate mai sus.

350 €
/ semestru

Plata se poate efectua:
Ÿ

la sediile Universităţii, la casierie, contravaloarea taxei în lei

Ÿ la sediile bancare din România:
Cont Lei: RO02BRDE410SV21859694100 BRD – Sucursala Calderon
Ÿ la sediile bancare din străinătate cu reprezentanţă în Romania:
Cont Euro: RO19BRDE410SV31470114100 BRD – Sucursala Calderon.

