
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ: 

 

LICENȚĂ 

 

➢ Limba şi literatura română/ engleză; 

➢ Limba şi literatura română/ găgăuză; 

➢ Limba şi literatura română/ rusă; 

➢ Limba şi literatura română/ bulgară . 

➢ Limba şi literatura bulgară /engleză; 

➢ Limba şi literatura engleză şi rusă; 

     Durata studiilor - 4 ani  (240 credite) 

 

MMAASSTTEERR  

➢ Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura 

română; 

➢ Filologia bulgară (limbă, literatură, 

educație). 

           Durata studiilor: 2 ani (120 credite) 

  

  

  

  

  

  

Specializările pe care ţi le punem la 

dispoziţie (ROMÂNA/BULGARA + O 

LIMBĂ STRĂINĂ) îţi oferă bogate şi diverse 

experienţe umane şi intelectuale.  

Vei avea ocazia:  

• să îţi satisfaci apetitul de lectură;  

• să îţi dezvolţi o cultură literară solidă;  

• să înţelegi şi să poţi explica şi altora 

mecanismele de funcţionare a limbii;  

• să înţelegi mai bine şi să interpretezi mai 

rafinat texte literare diverse, din literatura 

română, bulgară şi din alte literaturi; 

• să îţi însuşeşti temeinic o limbă străină de 

circulaţie internaţională;  

• să faci practica pedagogică în şcoli; 

• să beneficiezi de mobilităţi studenţeşti 

internaţionale. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Colectivul Catedrei de Filologie Română și 

Slavă este format din specialişti în domeniu: 

doctori, conferenţiari universitari, lectori 

universitari. Membrii Catedrei urmăresc 

asigurarea unui nivel înalt de pregătire a 

studenţilor, în concordanţă cu standardele 

naţionale şi internaţionale. 

2. Campusul USC include 2 clădiri  destinate 

procesului instructive-educativ cu săli de curs 

dotate, oferind condiții optime pentru studiu și 

cercetare științifică 

3. In USC funcționează 11 centre de studiere a 

limbilor străine.  

4. Studenții pot beneficia de burse de 

performanță, burse de merit și burse sociale, 

acordate în conformitate cu reglementările 

emise de Ministerul de resort. 

5. Biblioteca universității deține unități 

documentare, volume periodice. Dispune de o 

sală cu locuri pentru studiu într-un sediu 

modern, dotată cu echipament de conectare la 

internet, calculatoare. 

6. Căminul și cantina. Universitatea pune la 

dispoziție un cămin dotat necesităților 

studenților (sală de lectură, mașini de spălat, 

spații pentru gătit etc.) Studenții Universității 

pot lua masa la cantină din campusul studențesc.  

7. Viaţa universitară cuprinde, desigur, şi alte 

aspecte – activităţi artistice de amatori, sport 

etc. 

Dragă tinere, fă o 

alegere corectă! 

 

ADMITEREA -

2022 

DDee  ccee  ssăă  aalleeggii  

„„RROOMMÂÂNNAA//  

BBUULLGGAARRAA  

pprriinncciippaallăă??””  

 

FACILITĂȚI: 


