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 I. Misiunea prezentului program de masterat în contextul domeniului instituţiei 

organizatoare, al profilului şi al specializărilor oferite de program este asigurarea 

integrarea socio-profesională a absolvenţilor pe piata muncii. 

 

Programul Studii Interculturale Anglo-Americane propune studii universitare de 

masterat cu durata de 4 semestre (120 ECTS) cu posibilitatea de continuare prin studii de 

doctorat și oferă o largă paletă de materii interdisciplinare în special pentru absolvenții de 

licență în domeniul socio-uman. Din punctul de vedere al organizării, programul de 

Masterat Studii Interculturale Anglo-Americane se află în compatibilitate cu alte 

programe de masterat similare din România.  

 

Programul de studii universitare de masterat Studii Interculturale Anglo-Americane:  

 − răspunde cerinţelor de pe piaţa de muncă de a avea specialişti pregătiţi pentru 

meserii cu deschideresprespaţiul euro-atlantic în contextul globalizării culturale;  

 − corespunde profilului de specializare al facultăţii organizatoare a studiilor de 

masterat; 

 − pune în valoare competenţele specifice ale corpului profesoral, lingviști, literați, 

traducători sau dictaticieni,care oferă cursuri interdisciplinare pentru programul de 

masterat propus.  

Oferta acestui program răspunde cererii de absolvenți specializaţi în Studii interculturale 

care se manifestă pe piaţa muncii, într-o perioadă marcată de schimbările globalizării şi 

de programele de dezvoltare durabilă care impun măsuri transfrontaliere, de cooperare a 

diferitelor regiuni ale globului. 

Cerinţa de specialiști în Studii interculturale este specifică perioadei actuale, caracterizată 

de transferuri culturale la nivel social și economic, susținute în plan global și de 



plurilingvismul realităţilor societăţii contemporane, in timp ce multilingvismul diferitelor 

comunităţi profesionale impune o intensă activitate de traducere pentru redarea 

diversității culturale. 

Atât traducererile, cât şi transferul de conţinuturi culturale fac să crească cererea de forţă 

de muncă calificată pentru pentru meserii ce țin de interculturalitate. Prezentul masterat 

are aşadar o solidă fundamentare pragmatică în cerinţele actuale ale pieţei muncii. 

  

Dincolo de justificarea pragmatică descrisă mai sus, organizarea acestui masterat are în 

vedere și o aprofundare a materiilor predate în ciclul I de studii universitare care vizează 

studiile culturale. Limba  principală a programului de licenţă este engleza, dar vor fi și 

cursuri predate în limba română. Masteratul propus corespunde aşadar domeniului de 

licenţă (Limba şi literatură), dar adăugă acestui profil o componentă de specializare şi 

una complementară.  

  

 


