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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie 

şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ 
Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Nr. 

crt. 

Nivelul de studii 

 

Specializarea 

Studii 

universitare 

de licenţă 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi literatura română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1626.  Limba şi literatura română                  x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

1627.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1628.  Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română  x 

1629.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x 

1630.  Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată x 

1631.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română   x 

1632.  Limba şi literatura română  - Literatură universală şi comparată x 

1633.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura latină               x 

1634.  Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română   x 

1635.  Filologie clasică - Limba şi literatura română   x 

1. Limba şi literatura 

română 

 

2. Limba şi literatura 

română – Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1636.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1637.  Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română   x 

1638.  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1639.  Limba şi literatura engleză - Literatură universală şi comparată  x 

1. Limba şi literatura 

română 

 

2. Limba şi literatura 

română – Limba franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1640.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1641.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română   x 

1642.  Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1643.  Limba şi literatura franceză  - Literatură universală şi comparată  x 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - 

Limba germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1644.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1645.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1646.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x 

1647.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba şi literatura română 

 

2. Limba şi literatura română - 

Limba maghiară- maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1648.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1649.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română               x 

1650.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară               x 

1651.  Limba şi literatura maghiară  - Literatura universală şi comparată               x 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba latină2 ) 

 

2. Limba latină - Elemente de 

limbă latină şi de cultură 

romanică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1652.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba latină x LIMBA LATINĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

LATINĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

1653.  Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă  x 

1654.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura latină               x 

1655.  Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română   x 

1656.  Filologie clasică x 

1657.  Filologie clasică - Limba şi literatura română                  x 

1658.  Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă                  x 

1659.  Litere clasice x 

1660.  Limbi şi culturi antice x 

FILOLOGIE 

1661.  Litere clasice x 

1662.  Limbi şi culturi antice x 

 

 

                                                 
2) În învăţământul gimnazial: 

- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină; 

- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba greacă veche 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1663.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba greacă veche x LIMBA GREACĂ VECHE 

(ELINĂ) 

(programa pentru concurs aprobată  

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ELINĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

1664.  Limba greacă veche - Limba şi literatura străină/maternă  x 

1665.  Filologie clasică x 

1666.  Filologie clasică - Limba şi literatura română                  x 

1667.  Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă                  x 

1668.  Litere clasice x 

1669.  Limbi şi culturi antice x 

FILOLOGIE 

1670.  Litere clasice x 

1671.  Limbi şi culturi antice x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1672.  Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA 

NEOGREACĂ  

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

NEOGREACĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

1673.  Limba şi literatura română  - Limba neogreacă x 

1674.  Limba neogreacă - Limba şi literatura română   x 

1675.  Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1676.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba neogreacă x 

1677.  Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x 

1678.  Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x 

1679.  Filologie clasică - Limba neogreacă x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1680.  Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA 

NEOGREACĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

NEOGREACĂ MATERNĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional 

de definitivare în învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

1681.  Limba şi literatura română  - Limba neogreacă x 

1682.  Limba neogreacă - Limba şi literatura română   x 

1683.  Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1684.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba neogreacă x 

1685.  Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x 

1686.  Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x 

1687.  Filologie clasică - Limba neogreacă x 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba bulgară  - maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1688.  Limba şi literatura bulgară               x LIMBA ŞI LITERATURA 

BULGARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

BULGARĂ MATERNĂ (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1689.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura bulgară               x 

1690.  Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română   x 

1691.  Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1692.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura bulgară   x 

1693.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura bulgară        x 

1694.  Limba şi literatura bulgară - Literatură universală şi comparată x 

1695.  Filologie clasică - Limba şi literatura bulgară                  x 

Învăţământ 

primar 
Limba bulgară  - maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1696.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

BULGARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

Limba si literatura română și universală pentru 

copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica, 
metodica predării acestora, pedagogie școlară și 

elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ 

primar în limba bulgară) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba cehă - maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1697.  Limba şi literatura cehă               x LIMBA ŞI LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1698.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura cehă               x 

1699.  Limba şi literatura cehă  - Limba şi literatura română   x 

1700.  Limba şi literatura cehă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1701.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura cehă   x 

1702.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura cehă        x 

1703.  Limba şi literatura cehă - Literatură universală şi comparată x 

1704.  Filologie clasică - Limba şi literatura cehă                  x 

Învăţământ 

primar 
Limba cehă – maternă3) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1705.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

4)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
Limba si literatura română și universală pentru 

copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica, 

metodica predării acestora, pedagogie școlară și 
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ 

primar în limba cehă) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 
1) 

Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

bulgară. 
3) 

Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
4)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba  

cehă. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba croată  - maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1706.  Limba şi literatura croată               x LIMBA ŞI LITERATURA 

CROATĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

CROATĂ MATERNĂ 
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1707.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura croată               x 

1708.  Limba şi literatura croată  - Limba şi literatura română               x 

1709.  Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1710.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura croată               x 

1711.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura croată        x 

1712.  Limba şi literatura croată - Literatură universală şi comparată x 

1713.  Filologie clasică - Limba şi literatura croată                  x 

Învăţământ 

primar 
Limba croată  - maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1714.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

CROATĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

Limba si literatura română și universală pentru 

copii, lb. si lit. croată maternă, matematica, 

metodica predării acestora, pedagogie școlară și 

elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ 

primar în limba croată) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 
 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba chineză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            
LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1715.  Limba şi literatura chineză               x LIMBA CHINEZĂ 

 (programa pentru concurs aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA CHINEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1716.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura chineză               x 

1717.  Limba şi literatura chineză  - Limba şi literatura română               x 

1718.  Limba şi literatura chineză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1719.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura chineză x 

1720.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura chineză        x 

1721.  Limba şi literatura chineză - Literatură universală şi comparată x 

1722.  Filologie clasică - Limba şi literatura chineză                  x 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)**/ 

 Învăţământ 

profesional 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1723.  Limba şi literatura engleză               x 
LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1724.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1725.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura română               x 

1726.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura engleză               x 

1727.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura maghiară               x 

1728.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1729.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura engleză   x 

1730.  Filologie clasică - Limba şi literatura engleză                  x 

1731.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1732.  Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată               x 

1733.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x 

1734.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x 

1735.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x 

1736.  Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x 
1) 

Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată sau care pe parcursul studiilor au studiat limba croată. 
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Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)**/ 

 Învăţământ 

profesional 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1737.  Limbi moderne aplicate (engleză) x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1738.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1739.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1740.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1741.  Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x 

1742.  Traducere şi interpretare (engleză) x 

1743.  Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x 

STUDII CULTURALE 
1744.  Studii americane x 

1745.  Studii iudaice x 

1. Limba engleză –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1746.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 

1747.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

1748.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1749.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1750.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x 

1. Limba engleză  -  Limba 

germană (*) 

 

2. Limba engleză   

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1751.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura germană               x 

1752.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura engleză               x 

1753.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1754.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1755.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză – Limba şi 

literatura română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1756.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura engleză               x 

1757.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura română               x 

1758.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză               x 

1759.  Limba şi literatura engleză – Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba engleză –  Limba 

maghiară-maternă (*) 

2. Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1760.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura maghiară               x 

1761.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura engleză               x 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)**/ 

 Învăţământ 

profesional 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1762.  Limba şi literatura franceză               x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1763.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1764.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura română x 

1765.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura franceză               x 

1766.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura maghiară x 

1767.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1768.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura franceză   x 

1769.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1770.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză               x 

1771.  Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x 

1772.  Filologie clasică - Limba şi literatura franceză                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1773.  Limbi moderne aplicate (franceză) x 

1774.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1775.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x 

1776.  Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x 

1777.  Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x 

1778.  Traducere şi interpretare (franceză) x 

1779.  Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x 

1. Limba franceză –  Limba 

engleză (*) 

 

2. Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1780.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura engleză               x 

1781.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura franceză               x 

1782.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1783.  Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x 

1784.  Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză – Limba şi 

literatura română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1785.  Literatura universală şi comparată -Limba şi literatura franceză x 

1786.  Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x 

1787.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura franceză               x 

1788.  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română               x 

1. Limba franceză 

2. Limba franceză – Limba 

maghiară maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1789.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1790.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română               x 
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Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau 

uşoare)**/  

Învăţământ 

profesional 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1791.  Limba şi literatura germană               x 

LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1792.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1793.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1794.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura germană               x 

1795.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura maghiară               x 

1796.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1797.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 

1798.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană               x 

1799.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată           x 

1800.  Filologie clasică - Limba şi literatura germană                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1801.  Limbi moderne aplicate (germană) x 

1802.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1803.  Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x 

1804.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1805.  Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x 

1806.  Traducere şi interpretare (germană) x 

1807.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x 

1808.  Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - Limba 

şi literatura română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1809.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1810.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1811.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x 

1812.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată               x 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - Limba 

maghiară maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1813.  Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană               x 

1814.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura maghiară             x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - Limba 

maghiară maternă (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBI MODERNE 

APLICATE 
1815.  Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special (deficienţe 

moderate sau 

uşoare)**/  

Învăţământ 

profesional 

1. Limba germană –  Limba 

engleză (*) 

 

2. Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1816.  Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura germană               x LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 

2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1817.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura engleză               x 

1818.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1819.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1820.  Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 

1. Limba germană –  Limba 

franceză (*) 

 

2. Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1821.  Limba şi literatura franceză  - Limba şi literatura germană               x 

1822.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura franceză               x 

1823.  Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1824.  Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x 

1825.  Traducere şi interpretare (franceză, germană) x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

1. Limba germană - 

maternă  

 

2. Limba germană - 

maternă – Limba germană  

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1826.  Limba şi literatura germană               x LIMBA ŞI LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1827.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura germană               x 

1828.  Limba şi literatura germană  - Limba şi literatura română               x 

1829.  Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1830.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura germană   x 

1831.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană               x 

1832.  Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x 

1833.  Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x 

1834.  Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x 

1835.  Filologie clasică - Limba şi literatura germană                  x 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

1. Limba germană - 

maternă  

 

2. Limba germană - 

maternă – Limba 

germană  

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1836.  Limbi moderne aplicate (germană) x LIMBA ŞI LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1837.  Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x 

1838.  Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x 

1839.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1840.  Traducere şi interpretare (germană) x 

1841.  Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x 

1842.  Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x 

Învăţământ 

primar 
Limba germană  - 

maternă1) 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE / 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1843.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

GERMANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

Limba si literatura română și universală 

pentru copii, lb. si lit. germană maternă, 

matematica, metodica predării acestora, 

pedagogie școlară și elemente de psihologie a 

educației 
(învăţământ primar în limba germană) 

(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1844.  Limba şi literatura italiană               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1845.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura italiană               x 

1846.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română               x 

1847.  Limba şi literatura italiană  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1848.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura italiană               x 

1849.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană               x 

1850.  Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată           x 

1851.  Filologie clasică - Limba şi literatura italiană                  x 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1852.  Limbi moderne aplicate (italiană) x 

1853.  Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x 

1854.  Traducere şi interpretare (italiană) x 

1855.  Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1856.  Limba şi literatura italiană               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1857.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura italiană               x 

1858.  Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română               x 

1859.  Limba şi literatura italiană  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1860.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura italiană               x 

1861.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană               x 

1862.  Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată           x 

1863.  Filologie clasică - Limba şi literatura italiană                  x 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1864.  Limbi moderne aplicate (italiană) x 

1865.  Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x 

1866.  Traducere şi interpretare (italiană) x 

1867.  Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x 

1) 
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 

2)
 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

germnă. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba japoneză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1868.  Limba şi literatura japoneză               x LIMBA JAPONEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA JAPONEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1869.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura japoneză               x 

1870.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română               x 

1871.  Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1872.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura japoneză x 

1873.  Filologie clasică - Limba şi literatura japoneză                  x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba maghiară -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ   

1874.  Limba şi literatura maghiară               x LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1875.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară               x 

1876.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura română               x 

1877.  Limba şi literatura maghiară  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1878.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura maghiară               x 

1879.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară               x 

1880.  Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată           x 

1881.  Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 
1882.  Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x 

Învăţământ 

primar 
Limba maghiară –

maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1883.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. 

si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării 

acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a 

educaţiei (învăţământ primar în limba maghiară) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice 

nr. 5558 / 2015) 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba polonă-

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ   

1884.  Limba şi literatura polonă               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1885.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura polonă               x 

1886.  Limba şi literatura polonă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1887.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura polonă               x 

1888.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura polonă               x 

1889.  Limba şi literatura polonă - Literatura universală şi comparată           x 

1890.  Filologie clasică - Limba şi literatura polonă                  x 

Învăţământ 

primar 

Limba polonă –

maternă3) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1891.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

4)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si 

lit. polonă maternă, matematica, metodica predării 

acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a 

educaţiei (învăţământ primar în limba polonă) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   
1) 

Orele de limba maghiară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

maghiară. 
3) 

Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
4)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba polonă. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

portugheză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1892.  Limba şi literatura portugheză               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 

/ 

 
LIMBA ŞI LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1893.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura portugheză               x 

1894.  Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1895.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura portugheză   x 

1896.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura portugheză               x 

1897.  Limba şi literatura portugheză - Literatura universală şi comparată           x 

1898.  Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză                x 

LIMBI 
MODERNE 

APLICATE 

1899.  Limbi moderne aplicate (portugheză) x 

1900.  Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x 

1901.  Traducere şi interpretare (portugheză) x 

1902.  Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)**/  

Învăţământ 

profesional 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1903.  Limba şi literatura rusă               x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURA   

RUSĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1904.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 

1905.  Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1906.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 

1907.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă               x 

1908.  Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x 

1909.  Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  x 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1910.  Limbi moderne aplicate (rusă) x 

1911.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1912.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1913.  Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x 

1914.  Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x 

1915.  Traducere şi interpretare (rusă) x 

1916.  Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba rusă- 

maternă 

 

2. Limba rusă- 

maternă – Limba 

rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1917.  Limba şi literatura rusă               x 
LIMBA ŞI LITERATURĂ 

RUSĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

RUSĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1918.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rusă               x 

1919.  Limba şi literatura rusă  - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1920.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rusă   x 

1921.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă               x 

1922.  Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x 

1923.  Filologie clasică - Limba şi literatura rusă                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1924.  Limbi moderne aplicate (rusă) x 

1925.  Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x 

1926.  Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 

1927.  Limbi moderne aplicate (franceză, rusă) x 

1928.  Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x 

1929.  Traducere şi interpretare (rusă) x 

1930.  Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba rromani- 

maternă 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1931.  Limba şi literatura rromani               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

RROMANI MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

RROMANI MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1932.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura rromani               x 

1933.  Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1934.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura rromani x 

1935.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rromani               x 

1936.  Limba şi literatura rromani - Literatura universală şi comparată x 

1937.  Filologie clasică - Limba şi literatura rromani                  x 

Învăţământ 

primar 

Limba rromani- 

maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1938.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

RROMANI MATERNĂ 

(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 2010) 

/ 

Limba si literatura română și universală 

pentru copii, lb. si lit. rromani maternă, 
matematica, metodica predării acestora, 

pedagogie școlară și elemente de psihologie a 

educaţiei (învăţământ primar în limba 
rromani) 

(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba sârbă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1939.  Limba şi literatura sârbă               x LIMBA ŞI LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE 
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1940.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura sârbă               x 

1941.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura sârbă               x 

1942.  Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1943.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura sârbă               x 

1944.  Limba şi literatura sârbă - Literatura universală şi comparată x 

1945.  Filologie clasică - Limba şi literatura sârbă                  x 

Învăţământ 

primar 

Limba slovacă- 

maternă3) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1946.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

4)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
Limba si literatura română și universală 

pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă, 

matematica, metodica predării acestora, 
pedagogie școlară și elemente de psihologie a 

educaţiei (învăţământ primar în limba sârbă) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 
1) 

Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

rromani. 
3) 

Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
4)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

slovacă. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba spaniolă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1947.  Limba şi literatura spaniolă               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1948.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura spaniolă               x 

1949.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura spaniolă   x 

1950.  Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1951.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă               x 

1952.  Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x 

1953.  Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă                  x 

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

1954.  Limbi moderne aplicate (spaniolă) x 

1955.  Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x 

1956.  Traducere şi interpretare (spaniolă) x 

1957.  Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba slovacă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1958.  Limba şi literatura slovacă               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SLOVACĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
 

/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SLOVACĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1959.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura slovacă               x 

1960.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura slovacă               x 

1961.  Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1962.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura slovacă               x 

1963.  Limba şi literatura slovacă - Literatura universală şi comparată x 

1964.  Filologie clasică - Limba şi literatura slovacă                  x 

Învăţământ 

primar 

Limba slovacă – 

maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1965.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

SLOVACĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

Limba si literatura română și 

universală pentru copii, lb. si 

lit. slovacă maternă, 
matematica, metodica predării 

acestora, pedagogie școlară și 

elemente de psihologie a 
educaţiei (învăţământ primar 

în limba slovacă) 
(programa pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   
1) 

Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2)

 Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba 

slovacă. 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba turcă- maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1966.  Limba şi literatura turcă               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1967.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura turcă               x 

1968.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura turcă   x 

1969.  Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1970.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura turcă               x 

1971.  Limba şi literatura turcă - Literatura universală şi comparată x 

1972.  Filologie clasică - Limba şi literatura turcă                x 

Învăţământ 

primar 

Limba turcă- 

maternă1) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1973.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

Limba si literatura română și universală pentru 
copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica, 

metodica predării acestora, pedagogie școlară și 

elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ 
primar în limba turcă) 

(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ      

1974.  Limba şi literatura ucraineană               x LIMBA ŞI LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

1975.  Limba şi literatura română  - Limba şi literatura ucraineană x 

1976.  Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi literatura ucraineană x 

1977.  Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă               x 

1978.  Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura ucraineană               x 

1979.  Limba şi literatura ucraineană - Literatura universală şi comparată x 

1980.  Filologie clasică - Limba şi literatura ucraineană                  x 

Învăţământ 

primar 

Limba ucraineană – 

maternă3) 

ŞTIINŢE 

SOCIALE ŞI 

POLITICE / 

ŞTIINŢE 

SOCIALE 

ŞTIINŢE ALE 

EDUCAŢIEI              
1981.  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

4)
                  x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 
/ 

Limba si literatura română și universală pentru 

copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica, 

metodica predării acestora, pedagogie școlară și 

elemente de psihologie a educației 

(învăţământ primar în limba ucraineană) 
(programa pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   
1) Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
2) Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba rromani. 
3) Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română. 
4) Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba slovacă. 

 

(*)   Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice. 
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă 

determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ  acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul 

preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ 
Programa - 

probă de concurs/  

Disciplina pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de licenţă/ 

Domeniul de studii 

universitare de master 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat/ 

master              

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

străină/maternă 

Limba şi literatura 

străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

română 

Limba şi literatura română - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura latină               

Limba şi literatura latină - 

Limba şi literatura română   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  
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Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

străină/maternă 

Limba şi literatura 

străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

română 

Limba şi literatura română - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura latină               

Limba şi literatura latină - 

Limba şi literatura română   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  
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Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ 

Limba şi literatura română                  

STUDII 

CULTURALE 
Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă - Limba şi 

literatura română  

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

străină/maternă 

Limba şi literatura 

străină/maternă - Literatură 

universală şi comparată 

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

română 

Limba şi literatura română - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura latină               

Limba şi literatura latină - 

Limba şi literatura română   

Filologie clasică - Limba şi 

literatura română                  
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Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

1. Limba 

latină3 ) 

 

2. Limba 

latină - 

Elemente 

de limbă 

latină şi de 

cultură 

romanică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română                  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii 

actuale 

2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) 

3. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

7. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

8. Management intercultural (în limba latină)` 

9. Romanistică 

10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

12. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

13. Traducere specializată (în limba latină) 

14. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

15. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

16. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

17. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA LATINĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

LATINĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba latină 

Limba latină - Limba şi literatura 

străină/maternă 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura latină               

Limba şi literatura latină - Limba şi 

literatura română   

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

FILOLOGIE 
Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

1. Limba 

latină4 ) 

 

2. Limba 

latină - 

Elemente 

de limbă 

latină şi 

de cultură 

romanică 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română                  

FILOLOGIE      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii 

actuale 

2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) 

3. Discurs şi argumentare (în limba latină) 

4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) 

6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

7. Literatura latină între clasicism şi modernitate 

8. Management intercultural (în limba latină)` 

9. Romanistică 

10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) 

11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) 

12. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, 

spaniolă) 

13. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) 

14. Traducere specializată (în limba latină) 

15. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) 

16. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) 

17. Traducere şi interpretare specializată (în limba latină) 

18. Traducere şi terminologie (în limba latină) 

19. Traductologie – Limba latină 

x 

LIMBA LATINĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

LATINĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura română  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura străină/maternă 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Literatură universală şi comparată 

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba latină 

Limba latină - Limba şi literatura 

străină/maternă  

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura latină               

Limba şi literatura latină - Limba şi 

literatura română   

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

FILOLOGIE 
Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

 

 

 

 

 

                                                 
3) În învăţământul gimnazial: 

- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină; 

- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română. 
4) În învăţământul gimnazial: 

- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină; 

- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română. 
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văţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

greacă 

veche 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba greacă veche 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii 

actuale 

2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina) 

3. Discurs şi argumentare (în limba elină) 

4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină) 

6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

7. Management intercultural (în limba elină) 

8. Studii lingvistice (în limba elină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină) 

11. Traducere specializată (în limba elină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) 

14. Traducere şi terminologie (în limba elină) 

15. Traductologie – Limba elină 

x 

LIMBA GREACĂ VECHE 

(ELINĂ) 

(programa pentru concurs aprobată  prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ELINĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

Limba greacă veche - Limba şi literatura 

străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

FILOLOGIE 
Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

greacă 

veche 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba greacă veche 

FILOLOGIE 

1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii 

actuale 

2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina) 

3. Discurs şi argumentare (în limba elină) 

4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină) 

5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină) 

6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 

7. Management intercultural (în limba elină) 

8. Studii lingvistice (în limba elină) 

9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) 

10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină) 

11. Traducere specializată (în limba elină) 

12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) 

13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) 

14. Traducere şi interpretare specializată (în limba elină) 

15. Traducere şi terminologie (în limba elină) 

16. Traductologie – Limba elină 

x 

LIMBA GREACĂ VECHE 

(ELINĂ) 

(programa pentru concurs aprobată  prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ELINĂ (SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015 

Limba greacă veche - Limba şi literatura 

străină/maternă  

Filologie clasică 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

română                  

Filologie clasică - Limba şi literatura 

străină/maternă                  

Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 

FILOLOGIE 

Litere clasice 

Limbi şi culturi antice 
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Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) 
5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

9. Limba şi literatura neogreacă 

10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

11. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba neogreacă) 

17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

18. Management intercultural (în limba neogreacă) 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

25. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

29. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015 

Limba şi literatura română  - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba neogreacă 

Literatura universală şi comparată - 

Limba neogreacă 

Limba neogreacă - Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba neogreacă 

Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă) 

4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) 
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

10. Limba şi literatura neogreacă 

11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

12. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba neogreacă) 

18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

19. Management intercultural (în limba neogreacă) 

20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

26. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă) 

30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

31. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015 

Limba şi literatura română  - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba neogreacă 
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Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) 
5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

9. Limba şi literatura neogreacă 

10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

11. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba neogreacă) 

17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

18. Management intercultural (în limba neogreacă) 

19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

25. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

29. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 

MATERNĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 

MATERNĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015 

Limba şi literatura română  - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba neogreacă 

Literatura universală şi comparată - 

Limba neogreacă 

Limba neogreacă - Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba neogreacă 

Învăţământ 

liceal/  

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

neogreacă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba neogreacă 

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă) 

4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) 
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) 

10. Limba şi literatura neogreacă 

11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate 

12. Limba neogreacă. Practici de comunicare 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) 

14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european 

15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) 

17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

neogreacă) 

18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă 

19. Management intercultural (în limba neogreacă) 

20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) 

21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) 

22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) 

23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) 

24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) 

25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) 

26. Traducere specializată (în limba neogreacă) 

27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) 

28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) 

29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă) 

30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) 

31. Traductologie – Limba neogreacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

NEOGREACĂ 
MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015 

Limba şi literatura română  - Limba 

neogreacă 

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

română   

Limba neogreacă - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba neogreacă 
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Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba 

bulgară  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura bulgară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) 

6. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) 

11. Management intercultural (în limba bulgară) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) 

13. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) 

14. Studii culturale slave (în limba bulgară) 

15. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) 

19. Traducere specializată (în limba bulgară) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) 

21. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) 

22. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) 

23. Traductologie – Limba bulgară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura bulgară               

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura bulgară   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura bulgară        

Limba şi literatura bulgară - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura bulgară                  

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba 

bulgară  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura bulgară               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

bulgară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

bulgară) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba bulgară) 

4. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) 

7. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) 

12. Management intercultural (în limba bulgară) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

bulgară) 

14. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) 

15. Studii culturale slave (în limba bulgară) 

16. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

bulgară) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) 

20. Traducere specializată (în limba bulgară) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) 

22. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) 

23. Traducere şi interpretare specializată (în limba bulgară) 

24. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) 

25. Traductologie – Limba bulgară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

BULGARĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura bulgară               

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura bulgară - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura bulgară   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura bulgară        

Limba şi literatura bulgară - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura bulgară                  
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Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba cehă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura cehă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba cehă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) 

11. Management intercultural (în limba cehă) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă) 

13. Studii culturale slave (în limba cehă) 

14. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) 

18. Traducere specializată (în limba cehă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) 

20. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba cehă) 

22. Traductologie – Limba cehă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura cehă               

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura cehă   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura cehă        

Limba şi literatura cehă - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura cehă                  

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba cehă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura cehă               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba cehă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

cehă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba cehă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba cehă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) 

12. Management intercultural (în limba cehă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

cehă) 

14. Studii culturale slave (în limba cehă) 

15. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

cehă) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) 

19. Traducere specializată (în limba cehă) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) 

21. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) 

22. Traducere şi interpretare specializată (în limba cehă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba cehă) 

24. Traductologie – Limba cehă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CEHĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura cehă               

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura cehă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura cehă   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura cehă        

Limba şi literatura cehă - 

Literatură universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura cehă                  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 76 

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba croată  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura croată               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba croată) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

croată) 

3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) 

6. Discurs şi argumentare (în limba croată) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

croată) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) 

11. Management intercultural (în limba croată) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

croată) 

13. Studii culturale balcanice (în limba croată) 

14. Studii culturale slave (în limba croată) 

15. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

croată) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) 

19. Traducere specializată (în limba croată) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) 

21. Traducere şi interpretariat (în limba croată) 

22. Traducere şi terminologie (în limba croată) 

23. Traductologie – Limba croată 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura croată               

Limba şi literatura croată  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura croată - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura croată               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura croată        

Limba şi literatura croată - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

croată                  

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba croată  - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura croată               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba croată) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

croată) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba croată) 

4. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) 

7. Discurs şi argumentare (în limba croată) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

croată) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) 

12. Management intercultural (în limba croată) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

croată) 

14. Studii culturale balcanice (în limba croată) 

15. Studii culturale slave (în limba croată) 

16. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

croată) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) 

20. Traducere specializată (în limba croată) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba croată) 

23. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) 

24. Traducere şi terminologie (în limba croată) 

25. Traductologie – Limba croată 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

CROATĂ 

MATERNĂ 
(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura croată               

Limba şi literatura croată  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura croată - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura croată               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura croată        

Limba şi literatura croată - Literatură 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

croată                  

 

 

 

 

 

 

 
 



 77 

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

chineză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura chineză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Studii est asiatice (în limba chineză) 

 
x 

LIMBA CHINEZĂ 

 (programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA CHINEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura chineză               

Limba şi literatura chineză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura chineză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura chineză 

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

chineză        

Limba şi literatura chineză - 

Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura chineză                  

Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba 

chineză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura chineză               

FILOLOGIE 
1. Studii est asiatice (în limba chineză) 

2. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba chineză) 
x 

LIMBA CHINEZĂ 

 (programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010)  

/ 
LIMBA CHINEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura chineză               

Limba şi literatura chineză  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura chineză  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura chineză 

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

chineză        

Limba şi literatura chineză - 

Literatură universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura chineză                  

 



 78 

Învăţământ 

liceal/ 

  nvăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)** 

Limba 

engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura 

română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura engleză                  

Literatura universală şi comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 

straină) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

franceză) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

germană) 

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

  nvăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)** 

Limba 

engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura 

română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - Limba şi 

literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura engleză                  

Literatura universală şi comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 

straină) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

franceză) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

germană) 

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

limba straină) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

franceză) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

germană) 

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura engleză  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura engleză   

Filologie clasică - Limba şi literatura 

engleză                  

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura engleză               

Limba şi literatura engleză - Literatura 

universală şi comparată               

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

limba straină) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

franceză) 

Limbi şi literaturi moderne (engleză, 

germană) 

STUDII 

CULTURALE 

Studii americane 

Studii iudaice 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (engleză) 

Traducere şi interpretare (engleză, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10.Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11.Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12.Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13.Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14.Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15.Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16.Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17.Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18.Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19.Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20.Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

21.Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24.Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25.Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

26.Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

27.Limba franceză. Practici de comunicare 

28.Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29.Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30.Limba franceză pentru obiective didactice 

31.Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32.Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33.Literatura franceză - abordări antropologice 

34.Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

35.Management intercultural (în limba franceză) 

36.Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38.Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39.Studii canadiene 

40.Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41.Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42.Studii francofone 

43.Studii franceze şi francofone 

44.Studii literare franceze 

45.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

46.Romanistică 

47.Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48.Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49.Traductologie – Limba franceză 

50.Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51.Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52.Traducere specializată (în limba franceză) 

53.Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54.Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

56.Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

Limbi şi literaturi moderne (franceză, 

germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

7. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 
38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 
40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

59. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi 

literatura franceză                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 
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nvăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

Limbi şi literaturi moderne (franceză, 

germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura română 

Limba şi literatura franceză  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura franceză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Filologie clasică - Limba şi literatura 

franceză                  

Limbi şi literaturi moderne (franceză, 

germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (franceză) 

Limbi moderne aplicate (franceză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (franceză) 

Traducere şi interpretare (franceză, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

 Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

 Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

37. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

 Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

1. Limba 

germană -

maternă 

 

2. Limba 

germană – 

maternă – 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Limba şi literatura germană 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

14. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba germană) 

18. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

19. Germanistica în context european (lb. germană) 

20. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

1. Limba 

germană -

maternă 

 

2. Limba 

germană – 

maternă – 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

37. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 

1. Limba 

germană -

maternă 

 

2. Limba 

germană – 

maternă – 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

GERMANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura germană               

Limba şi literatura germană  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura germană - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura germană   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura germană               

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

germană                  

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (germană) 

Limbi moderne aplicate (germană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (germană) 

Traducere şi interpretare (germană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba italiană) 

16. Management intercultural (în limba italiană) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

23. Traducere specializată (în limba italiană) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

27. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010)  
/ 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

13. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

italiană) 

17. Management intercultural (în limba italiană) 

18. Romanistică 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

22. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

23. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

24. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

25. Traducere specializată (în limba italiană) 

26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

27. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

28. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) 

29. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

30. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată  prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 2010)  

 
/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba şi 

literatura română               

Limba şi literatura italiană  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Literatura 

universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

italiană                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în 

limba italiană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă 

(în limba italiană) 
3. Masterat european de traductologie - 

terminologie (în limba italiană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - 
Limba italiană 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în 

limba italiană) 
6. Traducere şi interpretare specializată (în limba 

italiană) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare 
(italiană) 

 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(programa pentru concurs aprobată  

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană -  

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

8. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba italiană) 

16. Management intercultural (în limba italiană) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

19. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

23. Traducere specializată (în limba italiană) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

26. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

27. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

 

/ 
 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

FILOLOGIE      

1. Civilizaţie italiană şi cultură europeană 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba italiană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba italiană) 

4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba italiană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii italiene) – Fundamente şi strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (italiană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba italiană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. italiană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba italiană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba italiană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba italiană) 

12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba italiană) 

13. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba italiană) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană, limbă străină) 

15. Limbi moderne aplicate în afaceri (italiană) 

16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba italiană) 

17. Management intercultural (în limba italiană) 

18. Romanistică 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba italiană) 

20. Studii lingvistice în limba italiană (în limba italiană) 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba italiană) 

22. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

23. Teoria şi practica traducerii (în limba italiană) 

24. Traducerea textului literar contemporan (în limba italiană) 

25. Traducere specializată (în limba italiană) 

26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba italiană) 

27. Traducere şi interpretariat (în limba italiană) 

28. Traducere şi interpretare specializată (în limba italiană) 

29. Traducere şi terminologie (în limba italiană) 

30. Traductologie – Limba italiană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

 
/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ  

MATERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

italiană -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura italiană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

8. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în 

limba italiană) 

9. Masterat european de interpretare de conferinţă 

(în limba italiană) 

10. Masterat european de traductologie - 
terminologie (în limba italiană) 

11. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - 
Limba italiană 

12. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în 

limba italiană) 
13. Traducere şi interpretare specializată (în limba 

italiană) 

14. Traductologie, terminologie, comunicare 
(italiană) 

 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

ITALIANĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura italiană  - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura italiană               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura italiană               

Limba şi literatura italiană - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura italiană                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (italiană) 

Limbi moderne aplicate (italiană, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (italiană) 

Traducere şi interpretare (italiană, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

japoneză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura japoneză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      
Studii est asiatice (în limba japoneză)  x 

LIMBA 

JAPONEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată  

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  

/ 
LIMBA 

JAPONEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura japoneză               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura japoneză 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura japoneză                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

japoneză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura japoneză               

FILOLOGIE 

1. Studii est asiatice (în limba japoneză)  

2. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba 

japoneză) 

 

x 

LIMBA 

JAPONEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată  

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010)  

/ 
LIMBA 

JAPONEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura japoneză               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura japoneză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura japoneză 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura japoneză                  
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba 

maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

6. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

11. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

12. Management intercultural (în limba maghiară) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

14. Studii de cultură maghiară 

15. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

16. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

17. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

18. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

19. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

20. Traducere specializată (în limba maghiară) 

21. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

22. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

23. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

24. Traductologie – Limba maghiară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

maghiară                  

Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

 

Limba 

maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba maghiară) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba maghiară) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba maghiară) 

4. Didactica limbilor străine (limbii maghiare) – Fundamente şi strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba maghiară) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. maghiară) 

7. Discurs şi argumentare (în limba maghiară) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba maghiară) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba maghiară) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba maghiară) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba maghiară) 

12. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba maghiară) 

13. Management intercultural (în limba maghiară) 

14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba maghiară) 

15. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

maghiară) 

16. Studii de cultură maghiară 

17. Studii de lingvistică şi literatură maghiară (lb. maghiară) 

18. Studii lingvistice în limba maghiară (în limba maghiară) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba maghiară) 

20. Teoria şi practica traducerii (în limba maghiară) 

21. Traducerea textului literar contemporan (în limba maghiară) 

22. Traducere specializată (în limba maghiară) 

23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba maghiară) 

24. Traducere şi interpretariat (în limba maghiară) 

25. Traducere şi interpretare specializată (în limba maghiară) 

26. Traducere şi terminologie (în limba maghiară) 

27. Traductologie – Limba maghiară 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată 

(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura maghiară               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

maghiară                  
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

 

Limba 

maghiară  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura maghiară               

STUDII 

CULTURALE     
Cultură şi societate – Tradiţie şi modernitate (limba maghiară) x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

MAGHIARĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE 

DE PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura maghiară               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura română               

Limba şi literatura maghiară  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura maghiară               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

maghiară               

Limba şi literatura maghiară - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura maghiară                  

Învăţământ 

liceal/ 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba 

 polonă  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura polonă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

polonă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

polonă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii polone) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (limba polonă) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. polonă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba polonă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba polonă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba polonă) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

polonă) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba polonă) 

11. Management intercultural (în limba polonă) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

polonă) 

13. Studii culturale slave (în limba polonă) 

14. Studii lingvistice în limba polonă (în limba polonă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

polonă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba polonă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba polonă) 

18. Traducere specializată (în limba polonă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba polonă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba polonă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba polonă) 

22. Traductologie – Limba polonă 

x 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5575 / 2015) 

/ 
 

LIMBA ŞI LITERATURĂ 

POLONĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 
 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura polonă               

Limba şi literatura polonă - 

Limba şi literatura română   

Limba şi literatura polonă  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura polonă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

polonă               

Limba şi literatura polonă - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura polonă                  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba 

 polonă  -

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura polonă               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

polonă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba polonă) 
3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba polonă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii polone) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba polonă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. polonă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba polonă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba polonă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba polonă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba polonă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba polonă) 

12. Management intercultural (în limba polonă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

polonă) 

14. Studii culturale slave (în limba polonă) 

15. Studii lingvistice în limba polonă (în limba polonă) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

polonă) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba polonă) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba polonă) 

19. Traducere specializată (în limba polonă) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba polonă) 

21. Traducere şi interpretariat (în limba polonă) 

22. Traducere şi interpretare specializată (în limba polonă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba polonă) 

24. Traductologie – Limba polonă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
 

/ 

 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

POLONĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura polonă               

Limba şi literatura polonă - 

Limba şi literatura română   

Limba şi literatura polonă  - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura polonă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

polonă               

Limba şi literatura polonă - 

Literatura universală şi 

comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura polonă                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

portugheză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba portugheză) 

3. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente şi strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

7. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba portugheză) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba portugheză) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă străină) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba portugheză) 

15. Management intercultural (în limba portugheză) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba portugheză) 

18. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba portugheză) 

20. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

21. Traducerea textului literar contemporan (în limba portugheză) 

22. Traducere specializată (în limba portugheză) 

23. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba portugheză) 

24. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

25. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

26. Traductologie – Limba portugheză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 

/ 
 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura română                 

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

portugheză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba portugheză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

portugheză) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba 

portugheză) 

4. Didactica limbilor străine (limbii portugheze) – Fundamente 

şi strategii actuale 

5. Didactica limbilor moderne (portugheză, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (limba portugheză) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. portugheză) 

8. Discurs şi argumentare (în limba portugheză) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

portugheză) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba portugheză) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

portugheză) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba portugheză) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză, limbă 

străină) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (portugheză) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba portugheză) 

16. Management intercultural (în limba portugheză) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

portugheză) 

19. Studii lingvistice în limba portugheză (în limba portugheză) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

portugheză) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba portugheză) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba 

portugheză) 

23. Traducere specializată (în limba portugheză) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

portugheză) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba portugheză) 

26. Traducere şi interpretare specializată (în limba portugheză) 

27. Traducere şi terminologie (în limba portugheză) 

28. Traductologie – Limba portugheză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării  

nr. 5287 / 2004) 
 

/ 

 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura română                 

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi literatura 

portugheză                

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (portugheză) 

Limbi moderne aplicate (portugheză, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare (portugheză, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

 

Limba 

portugheză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura portugheză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba 

portugheză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

portugheză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

portugheză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba portugheză 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării  

nr. 5287 / 2004) 

 

/ 
 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

PORTUGHEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura română                 

Limba şi literatura portugheză - 

Limba şi literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă 

- Limba şi literatura portugheză   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura portugheză               

Limba şi literatura portugheză - 

Literatura universală şi comparată           

Filologie clasică - Limba şi 

literatura portugheză                

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză) 

Limbi moderne aplicate 

(portugheză, limbă străină) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză) 

Traducere şi interpretare 

(portugheză, limbă străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă) 

5. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

15. Management intercultural (în limba rusă) 

16. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) 

17. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

18. Studii culturale slave (în limba rusă) 

19. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

23. Traducere specializată (în limba rusă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

27. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA   

RUSĂ MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

rusă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba rusă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă) 

6. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

8. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

rusă) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba rusă) 

16. Management intercultural (în limba rusă) 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

rusă) 

18. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

19. Studii culturale slave (în limba rusă) 

20. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

rusă) 

22. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

23. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

24. Traducere specializată (în limba rusă) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

26. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

27. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă) 

28. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

29. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA   

RUSĂ MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

6. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare (rusă) 

 

 

x 

LIMBA  

RUSĂ MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA   

RUSĂ MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  

- Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura rusă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, 

limbă străină) 

 

 

 

 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

rusă- 

maternă 

 

2. Limba 

rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

15. Management intercultural (în limba rusă) 

16. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) 

17. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

18. Studii culturale slave (în limba rusă) 

19. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

20. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) 

21. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

23. Traducere specializată (în limba rusă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

27. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

rusă- 

maternă 

 

2. Limba 

rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

rusă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rusă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba rusă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii ruse) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactica limbilor moderne (rusă, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (rusă) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rusă) 

8. Discurs şi argumentare (în limba rusă) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rusă) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rusă) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rusă) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rusă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (rusă, limbă străină) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba rusă) 

16. Management intercultural (în limba rusă) 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rusă) 

18. Studii de cultură rusă şi limbă rusă pentru afaceri 

19. Studii culturale slave (în limba rusă) 

20. Studii lingvistice în limba rusă (în limba rusă) 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rusă) 

22. Teoria şi practica traducerii (în limba rusă) 

23. Traducerea textului literar contemporan (în limba rusă) 

24. Traducere specializată (în limba rusă) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rusă) 

26. Traducere şi interpretariat (în limba rusă) 

27. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă) 

28. Traducere şi terminologie (în limba rusă) 

29. Traductologie – Limba rusă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 

 

1. Limba 

rusă- 

maternă 

 

2. Limba 

rusă- 

maternă – 

Limba rusă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rusă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba rusă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba rusă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba rusă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba rusă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba rusă) 

6. Traducere şi interpretare specializată (în limba rusă) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare (rusă) 

 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RUSĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rusă  - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura rusă   

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rusă               

Limba şi literatura rusă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rusă                  

LIMBI MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (rusă) 

Limbi moderne aplicate (rusă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (rusă) 

Traducere şi interpretare (rusă, limbă 

străină) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba 

rromani - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rromani               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

rromani) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rromani) 

3. Didactica limbilor străine (limbii rromani) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (rromani) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rromani) 

6. Discurs şi argumentare (în limba rromani) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rromani) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rromani) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rromani) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rromani) 

11. Management intercultural (în limba rromani) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rromani) 

13. Studii lingvistice în limba rromani (în limba rromani) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rromani) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba rromani) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba rromani) 

17. Traducere specializată (în limba rromani) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rromani) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba rromani) 

20. Traducere şi terminologie (în limba rromani) 

21. Traductologie – Limba rromani 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010)  

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rromani - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura rromani 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rromani                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

Limba 

rromani - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura rromani               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

rromani) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba rromani) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba rromani) 

4. Didactica limbilor străine (limbii rromani) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (rromani) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. rromani) 

7. Discurs şi argumentare (în limba rromani) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba rromani) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba rromani) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba rromani) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba rromani) 

12. Management intercultural (în limba rromani) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba rromani) 

14. Studii lingvistice în limba rromani (în limba rromani) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba rromani) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba rromani) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba rromani) 

18. Traducere specializată (în limba rromani) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba rromani) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba rromani) 

21. Traducere şi interpretare specializată (în limba rromani) 

22. Traducere şi terminologie (în limba rromani) 

23. Traductologie – Limba rromani 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010)  

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

RROMANI 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura rromani - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Limba şi literatura străină/maternă - 

Limba şi literatura rromani 

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura rromani               

Limba şi literatura rromani - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

rromani                  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba sârbă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura sârbă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

sârbă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba sârbă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii sârbe) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (sârbă) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. sârbă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba sârbă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba sârbă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba sârbă) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba sârbă) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba sârbă) 

11. Management intercultural (în limba sârbă) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba sârbă) 

13. Studii culturale balcanice (în limba sârbă) 

14. Studii lingvistice în limba sârbă (în limba sârbă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba sârbă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba sârbă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba sârbă) 

18. Traducere specializată (în limba sârbă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba sârbă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba sârbă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba sârbă) 

22. Traductologie – Limba sârbă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE 
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

sârbă                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba sârbă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura sârbă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

sârbă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba sârbă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba sârbă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii sârbe) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (sârbă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. sârbă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba sârbă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba sârbă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba sârbă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba sârbă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba sârbă) 

12. Management intercultural (în limba sârbă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba sârbă) 

14. Studii culturale balcanice (în limba sârbă) 

15. Studii lingvistice în limba sârbă (în limba sârbă) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba sârbă) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba sârbă) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba sârbă) 

19. Traducere specializată (în limba sârbă) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba sârbă) 

21. Traducere şi interpretariat (în limba sârbă) 

22. Traducere şi interpretare specializată (în limba sârbă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba sârbă) 

24. Traductologie – Limba sârbă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 

/ 2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

SÂRBĂ  MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE 
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura română   

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura sârbă               

Limba şi literatura sârbă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

sârbă                  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba spaniolă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină) 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

12. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

14. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba spaniolă) 

15. Management intercultural (în limba spaniolă) 

16. Romanistică 

17. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

18. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

19. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

20. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane  

21. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

22. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

23. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

24. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

25. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

26. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

27. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial  

Limba spaniolă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

spaniolă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba spaniolă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba spaniolă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii spaniole) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactica limbilor moderne (spaniolă, limbă străină) 

6. Didactici ale disciplinelor filologice (spaniolă) 

7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. spaniolă) 

8. Discurs şi argumentare (în limba spaniolă) 

9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba spaniolă) 

10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba spaniolă) 

11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba spaniolă) 

12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba spaniolă) 

13. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă) 

14. Limbi moderne aplicate în afaceri (spaniolă, limbă străină) 

15. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba spaniolă) 

16. Management intercultural (în limba spaniolă) 

17. Romanistică 

18. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba spaniolă) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice (în limba 

spaniolă) 

20. Studii lingvistice în limba spaniolă (în limba spaniolă) 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

22. Studii de civilizaţie, limbă şi literatură hispanice şi hispano-americane  

23. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, 

spaniolă) 

24. Teoria şi practica traducerii (în limba spaniolă) 

25. Traducerea textului literar contemporan (în limba spaniolă) 

26. Traducere specializată (în limba spaniolă) 

27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba spaniolă) 

28. Traducere şi interpretariat (în limba spaniolă) 

29. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) 

30. Traducere şi terminologie (în limba spaniolă) 

31. Traductologie – Limba spaniolă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

 

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba şi 

literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Literatura 

universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă 

străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

 

 

 

 



 101 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba spaniolă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura spaniolă               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba spaniolă) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

spaniolă) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

spaniolă) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba spaniolă 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba spaniolă) 

6. Traducere şi interpretare specializată (în limba spaniolă) 

7. Traductologie, terminologie, comunicare (spaniolă) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ  

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  nr. 5620 / 2010) 

 

/ 

 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SPANIOLĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - Limba 

şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - Limba 

şi literatura română         

Limba şi literatura străină/maternă  - 

Limba şi literatura spaniolă   

Limba şi literatura spaniolă - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi comparată - 

Limba şi literatura spaniolă               

Limba şi literatura spaniolă - 

Literatura universală şi comparată 

Filologie clasică - Limba şi literatura 

spaniolă                  

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate (spaniolă) 

Limbi moderne aplicate (spaniolă, 

limbă străină) 

Traducere şi interpretare (spaniolă) 

Traducere şi interpretare (spaniolă, 

limbă străină) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 102 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba slovacă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura slovacă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

slovacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

slovacă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii slovace) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (slovacă) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. slovacă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba slovacă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba slovacă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba slovacă) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

slovacă) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba slovacă) 

11. Management intercultural (în limba slovacă) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

slovacă) 

13. Studii culturale slave (în limba slovacă) 

14. Studii lingvistice în limba slovacă (în limba slovacă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

limba slovacă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba slovacă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba slovacă) 

18. Traducere specializată (în limba slovacă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba slovacă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba slovacă) 

21. Traducere şi terminologie (în limba slovacă) 

22. Traductologie – Limba slovacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Limba şi literatura română   

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura slovacă                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

  

Limba slovacă - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura slovacă               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

slovacă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

slovacă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba slovacă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii slovace) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (slovacă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. slovacă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba slovacă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba slovacă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba slovacă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

slovacă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba slovacă) 

12. Management intercultural (în limba slovacă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

slovacă) 

14. Studii culturale slave (în limba slovacă) 

15. Studii lingvistice în limba slovacă (în limba slovacă) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

limba slovacă) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba slovacă) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba slovacă) 

19. Traducere specializată (în limba slovacă) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba slovacă) 

21. Traducere şi interpretariat (în limba slovacă) 
22. Traducere şi interpretare specializată (în limba slovacă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba slovacă) 

24. Traductologie – Limba slovacă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

SLOVACĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Limba şi literatura română   

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

slovacă               

Limba şi literatura slovacă - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura slovacă                  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba turcă- 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura turcă               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

turcă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba turcă) 

3. Didactica limbilor străine (limbii turce) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (turcă) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. turcă) 

6. Discurs şi argumentare (în limba turcă) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba turcă) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba turcă) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba turcă) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba turcă) 

11. Management intercultural (în limba turcă) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba turcă) 

13. Studii lingvistice în limba turcă (în limba turcă) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

limba turcă) 

15. Teoria şi practica traducerii (în limba turcă) 

16. Traducerea textului literar contemporan (în limba turcă) 

17. Traducere specializată (în limba turcă) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba turcă) 

19. Traducere şi interpretariat (în limba turcă) 

20. Traducere şi terminologie (în limba turcă) 

21. Traductologie – Limba turcă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura turcă               

Limba şi literatura turcă - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura turcă   

Limba şi literatura turcă - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

turcă               

Limba şi literatura turcă - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura turcă                

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba turcă- 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura turcă               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

turcă) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba turcă) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba turcă) 

4. Didactica limbilor străine (limbii turce) – Fundamente şi strategii 

actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (turcă) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. turcă) 

7. Discurs şi argumentare (în limba turcă) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba turcă) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba turcă) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba turcă) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba turcă) 

12. Management intercultural (în limba turcă) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba turcă) 

14. Studii lingvistice în limba turcă (în limba turcă) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în 

limba turcă) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba turcă) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba turcă) 

18. Traducere specializată (în limba turcă) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba turcă) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba turcă) 

21. Traducere şi interpretare specializată (în limba turcă) 

22. Traducere şi terminologie (în limba turcă) 

23. Traductologie – Limba turcă 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 

2015) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

TURCĂ MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura turcă               

Limba şi literatura turcă - Limba 

şi literatura română   

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura turcă   

Limba şi literatura turcă - Limba 

şi literatura străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

turcă               

Limba şi literatura turcă - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura turcă                
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

primar 

Limba ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura ucraineană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

ucraineană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

ucraineană) 

3. Didactica limbilor străine (limbii ucrainene) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactici ale disciplinelor filologice (ucraineană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. ucraineană) 

6. Discurs şi argumentare (în limba ucraineană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba ucraineană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba ucraineană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

ucraineană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba ucraineană) 

11. Management intercultural (în limba ucraineană) 

12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

ucraineană) 

13. Studii culturale slave (în limba ucraineană) 

14. Studii lingvistice în limba ucraineană (în limba ucraineană) 

15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

ucraineană) 

16. Teoria şi practica traducerii (în limba ucraineană) 

17. Traducerea textului literar contemporan (în limba ucraineană) 

18. Traducere specializată (în limba ucraineană) 

19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba ucraineană) 

20. Traducere şi interpretariat (în limba ucraineană) 

21. Traducere şi terminologie (în limba ucraineană) 

22. Traductologie – Limba ucraineană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura ucraineană 

Limba şi literatura ucraineană - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

ucraineană               

Limba şi literatura ucraineană - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura ucraineană                  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

primar 

 

Limba ucraineană - 

maternă 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura ucraineană               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

ucraineană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

ucraineană) 

3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba ucraineană) 

4. Didactica limbilor străine (limbii ucrainene) – Fundamente şi 

strategii actuale 

5. Didactici ale disciplinelor filologice (ucraineană) 

6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. ucraineană) 

7. Discurs şi argumentare (în limba ucraineană) 

8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba ucraineană) 

9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba ucraineană) 

10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

ucraineană) 

11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba ucraineană) 

12. Management intercultural (în limba ucraineană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

ucraineană) 

14. Studii culturale slave (în limba ucraineană) 

15. Studii lingvistice în limba ucraineană (în limba ucraineană) 

16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

ucraineană) 

17. Teoria şi practica traducerii (în limba ucraineană) 

18. Traducerea textului literar contemporan (în limba ucraineană) 

19. Traducere specializată (în limba ucraineană) 

20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba ucraineană) 

21. Traducere şi interpretariat (în limba ucraineană) 

22. Traducere şi interpretare specializată (în limba turcă) 

23. Traducere şi terminologie (în limba ucraineană) 

24. Traductologie – Limba ucraineană 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5575 / 2015) 
 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURĂ 

UCRAINEANĂ 

MATERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 
 

 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura ucraineană 

Limba şi literatura 

străină/maternă  - Limba şi 

literatura ucraineană 

Limba şi literatura ucraineană - 

Limba şi literatura 

străină/maternă               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

ucraineană               

Limba şi literatura ucraineană - 

Literatura universală şi 

comparată 

Filologie clasică - Limba şi 

literatura ucraineană                  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba franceză 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE/ 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

Limbi şi literaturi 

moderne (engleză, 

franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

 

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

Limbi şi literaturi 

moderne (engleză, 

franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

Limbi şi literaturi 

moderne (engleză, 

franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 
Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, 

franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, 

franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi 

strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, 

franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - 

limba engleză - limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, 

franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, 

franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, franceză) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, franceză) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, 

franceză) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, franceză) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, franceză) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 
Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză -Limba 

germană (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, 

germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba engleză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, 

germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, 

germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, 

germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, 

germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (engleză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (engleză, 

germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (engleză, 

germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (engleză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (engleză, germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba germană (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, 

germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, 

germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, 

germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, 

germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, 

germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba franceză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, 

germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, 

germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, 

germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (franceză, germană) 

2. Masterat european de interpretare de conferinţă (franceză, 

germană) 

3. Masterat european de traductologie - terminologie (franceză, 

germană) 

4. Teoria şi practica traducerii şi interpretării (franceză, germană) 

5. Limbi moderne şi comunicare interculturală (franceză, germană) 

 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germnaă) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi 

modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi 

universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. 

Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  

 

 

 

 



 113 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul 

naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura română 

 

2. Limba şi 

literatura română - 

Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba şi 

literatura română 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba şi 

literatura română 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- 

Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba 

engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura 

română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba  

franceză  

 

2. Limba  

franceză – Limba şi 

literatura română 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română– Limba 

franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză - 

Limba şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

Limba şi literatura franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene x 

Limba şi literatura franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, 

franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi 

strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie 

interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie 

juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - 

limba engleză - limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba 

franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon 

(lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba 

franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba 

franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română 

(în limba franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română 

(în limba franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii interculturale anglo – americane 

51. Studii irlandeze (limba engleză) 

52. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

53. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

54. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

55. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

56. Traducere specializată (în limba engleză) 

57. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

58. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

59. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

60. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

61. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba 

franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 
22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză -Limba 

engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză - 

Limba engleză 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

germană 

 

2. Limba 

germană - Limba 

şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

    Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română - Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură română în context european 

41. Literatura română şi modernismul european 

42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

43. Literatura română - Relevanţe europene 

44. Literatură română şi hermeneutică literară 

45. Literatură universală şi comparată 

46. Literatură, film şi reprezentări culturale 

47. Lingvistică generală şi românească 

48. Managementul resurselor culturale 

49. Modele clasice în cultura română 

50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

51. Modernism şi postmodernism în literatură 

52. Modernitatea în literatura europeană 

53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

59. Scriere creatoare şi traducere literară 

60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

61. Structura limbii române actuale 

62. Studii culturale româneşti în context european 

63. Studii literare româneşti 

64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

65. Studii de limba şi literatura română 

66. Studii de gen din perspectivă culturală 

67. Studii de românistică  

68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

69. Teoria şi practica editării 

70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

71. Teoria literaturii şi literatură comparată 

72. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

germană 

 

2. Limba 

germană - 

Limba şi 

literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în 

limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 
comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 
APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba 

germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba 

germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba 

germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba 

germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba 

germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura germană  - 
Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 
literatura germană 

Limba şi literatura germană - 
Literatura universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 
germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 
17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

21. Management intercultural (în limba engleză) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 
23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 
germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 
34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 
50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne 

aplicate (engleză, 

germană) 

Traducere şi 

interpretare (engleză, 

germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Creative writing 

8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

17. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

21. Inovare culturală (în limba engleză) 

22. Limba şi literatura engleză 

23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

24. Limba engleză. Practici de comunicare 

25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

38. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

39. Management intercultural (în limba engleză) 

40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

44. Studii britanice 

45. Studii canadiene 

46. Studii culturale britanice 

47. Studii americane 

48. Studii anglo – americane 

49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

51. Studii interculturale anglo – americane 

52. Studii irlandeze (limba engleză) 

53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

57. Traducere specializată (în limba engleză) 

58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

62. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) 

2. Limba engleză în afaceri 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză)  

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

germană.  

 

2. Limba 

germană –  

Limba engleză 

(*) 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

    Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 

31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză - 

Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

15. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba 

română) 

26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

franceză) 

27. Limba franceză. Practici de comunicare 

28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

30. Limba franceză pentru obiective didactice 

31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

33. Literatura franceză - abordări antropologice 

34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

35. Management intercultural (în limba franceză) 

36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

39. Studii canadiene 

40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

42. Studii francofone 

43. Studii franceze şi francofone 

44. Studii literare franceze 

45. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

46. Romanistică 

47. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

48. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

49. Traductologie – Limba franceză 

50. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

51. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

52. Traducere specializată (în limba franceză) 

53. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

54. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

55. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

56. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză) 

2. Limba franceză în traduceri specializate 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE 
Studii canadiene 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

germană 

 

2. Limba 

germană –  

Limba 

franceză (*) 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 
actuale 

6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

9. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 
12. Germanistica în context european (lb. germană) 

13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

14. Limba şi literatura germană 

15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 
moderne (în limba germană) 

20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

21. Management intercultural (în limba germană) 

22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

24. Studii germanistice şi interculturale europene 

25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 
germană) 

26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

30. Traducere specializată (în limba germană) 
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

32. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

33. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

34. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura germană               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană 

2. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană) 

3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) 

4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) 

5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba germană 

6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba germană) 

7. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

8. Traductologie, terminologie, comunicare (germană) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial / 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză 

-Limba engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE      

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, franceză) 

3. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

6. Didactica limbilor străine (engleză, franceză) – Fundamente şi 

strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (engleză, franceză) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

10. Discurs şi argumentare (engleză, franceză) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, franceză) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, franceză) 

13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, franceză) 

14. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, franceză) 

16. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

17. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

18. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, franceză) 

19. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, franceză) 

20. Studii canadiene 

21. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, franceză) 

22. Teoria şi practica traducerii (engleză, franceză) 

23. Traducerea textului literar contemporan (engleză, franceză) 

24. Traducere specializată (engleză, franceză) 

25. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, franceză) 

26. Traducere şi interpretariat (engleză, franceză) 

27. Traducere şi terminologie (engleză, franceză) 

28. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 

Învăţământ 

liceal/ 

 

Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate 

sau 

uşoare)** 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză -

Limba germană 

(*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba engleză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (engleză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (engleză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (engleză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (engleză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (engleză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (engleză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (engleză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (engleză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (engleză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (engleză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (engleză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (engleză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (engleză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (engleză, germană) 

17. Traducere specializată (engleză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (engleză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (engleză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (engleză, germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba franceză 

 

2. Limba franceză -

Limba germană (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi 

strategii actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, 

germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, 

germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană -

Limba franceză (*) 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  -  

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (franceză, 

germană) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (franceză, germană) 

3. Didactica limbilor străine (franceză, germană) – Fundamente şi strategii 

actuale 

4. Didactica limbilor moderne (franceză, germană) 

5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. franceză, lb. germană) 

6. Discurs şi argumentare (franceză, germană) 

7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (franceză, germană) 

8. Formarea interpreţilor de conferinţă (franceză, germană) 

9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (franceză, germană) 

10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (franceză, germană) 

11. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, germană) 

12. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (franceză, germană) 

13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (franceză, germană) 

14. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (franceză, germană) 

15. Teoria şi practica traducerii (franceză, germană) 

16. Traducerea textului literar contemporan (franceză, germană) 

17. Traducere specializată (franceză, germană) 

18. Traducere specializată şi studii terminologice (franceză, germană) 

19. Traducere şi interpretariat (franceză, germană) 

20. Traducere şi terminologie (franceză, germană) 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

FILOLOGIE      

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză 

- 

Limba şi 

literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

FILOLOGIE     

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română - Limba 

engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză 

- 

Limba şi 

literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) 

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română - Limba 

engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura engleză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de definitivare în 

învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura 

engleză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura engleză               

Limba şi literatura 

engleză - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba engleză 

 

2. Limba engleză - 

Limba şi 

literatura română 

(*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 
22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura engleză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică 

europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura engleză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

engleză               

Limba şi literatura engleză - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, limba straină) 

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, franceză) 

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germană) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

franceză) 

63. Structura limbii române actuale 

64. Studii culturale româneşti în context european 

65. Studii literare româneşti 

66. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

67. Studii de limba şi literatura română 

68. Studii de gen din perspectivă culturală 

69. Studii de românistică  

70. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

71. Teoria şi practica editării 

72. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

73. Teoria literaturii şi literatură comparată 

74. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată 

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba  

franceză  

 

2. Limba  

franceză – Limba 

şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura latină               

Limba şi literatura latină - 

Limba şi literatura română   
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română– Limba 

franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

franceză               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura franceză               

Limba şi literatura 

franceză  - Literatură 

universală şi comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba  

franceză  

 

2. Limba  

franceză – Limba 

şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română– Limba 

franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015)   

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată  
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză - 

Limba şi 

literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - Limba şi 

literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză 

- limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne 

(în limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba 

franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, 

spaniolă) 
48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba 

franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura franceză - Limba şi 

literatura română   

Literatură universală şi comparată - 

Limba şi literatura franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi comparată  
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii 

actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică 

europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba 

engleză - limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba 

franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. 

franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în 

limba franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in 

limba franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba 

franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, 

spaniolă) 
48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în 

limba franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în 

limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura franceză - 

Limba şi literatura română   

Literatură universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

franceză               

Limba şi literatura franceză  - 

Literatură universală şi 

comparată 

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba 

franceză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii interculturale anglo – americane 

53. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

Limbi şi literaturi 

moderne (engleză, 

franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză -Limba 

engleză (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura franceză               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

6. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

7. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba 

franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 
48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză   

Limbi şi literaturi 

moderne (engleză, 

franceză) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, franceză) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, franceză) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

germană 

 

2. Limba 

germană - Limba 

şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

    Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 

5558 / 2015)   

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română - Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  

- Limba şi literatura 

germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015)   

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba 

germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba şi 

literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura 

germană - Literatura 

universală şi comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba 

germană 

 

2. Limba 

germană - Limba 

şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Analiza discursului 

2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 

3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

4. Comunicare interculturală 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 

6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 

7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 

8. Cultură şi literatură română 

9. Cultură şi civilizaţie europeană 

10. Didactici ale disciplinelor filologice 

11. Dinamica limbii române contemporane 

12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 

13. Discurs şi comunicare 

14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 

15. Editarea şi promovarea produselor culturale 

16. Inovare culturală 

17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 

19. Hermeneutică şi ideologie literară 

20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 

21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 

22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 

23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 

24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 

25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 

26. Limba română în context romanic 

27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 

28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 

29. Limba şi literatura română 

30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 

31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 

32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 

33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 

35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 

36. Limbă şi comunicare 

37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 

38. Literatura română modernă şi contemporană 

39. Literatură şi cultură românească în context european 

40. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene 

41. Literatură română în context european 

42. Literatura română şi modernismul european 

43. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 

44. Literatura română - Relevanţe europene 

45. Literatură română şi hermeneutică literară 

46. Literatură universală şi comparată 

47. Literatură, film şi reprezentări culturale 

48. Lingvistică generală şi românească 

49. Managementul resurselor culturale 

50. Modele clasice în cultura română 

51. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 

52. Modernism şi postmodernism în literatură 

53. Modernitatea în literatura europeană 

54. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport 

european 

55. Paradigme ale comunicării organizaţionale 

56. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 

57. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 

58. Restituiri şi revizuiri în literatura română 

59. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 

60. Scriere creatoare şi traducere literară 

61. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 

62. Structura limbii române actuale 

63. Studii culturale româneşti în context european 

64. Studii literare româneşti 

65. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 

66. Studii de limba şi literatura română 

67. Studii de gen din perspectivă culturală 

68. Studii de românistică  

69. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 

70. Teoria şi practica editării 

71. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual        

72. Teoria literaturii şi literatură comparată 

73. Teoria şi practica textului 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 

comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

    Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

Limba şi 

literatura 

română 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată               

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba şi 

literatura 

română 

 

2. Limba şi 

literatura 

română - Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

STUDII 

CULTURALE Etnologie şi antropologie socială x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(programa pentru concurs aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE 

ŞI PSIHOLOGIE  
(programele pentru examenul naţional de 

definitivare în învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 2015)   

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi comparată 

- Limba şi literatura germană 

Limba şi literatura germană - 

Literatura universală şi comparată               
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial 

1. Limba germană 

 

2. Limba germană - 

Limba şi literatura 

română (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ      

Limba şi literatura română  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în 

limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba 

germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi 

multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în 

limbile moderne (în limba germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și 

lingvistice (in limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba 

germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

37. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura română               

Literatura universală şi 
comparată - Limba şi 

literatura germană 

Limba şi literatura germană - 
Literatura universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE 

/ ŞTIINŢE 

UMANISTE 

ŞI ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

română  - Limba 

şi literatura 

germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba 

germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

23. Management intercultural (în limba engleză) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

37. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba 

şi literatura 

română               

Literatura 
universală şi 

comparată - 

Limba şi literatura 

germană 

Limba şi literatura 

germană - 

Literatura 

universală şi 

comparată               
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

FILOLOGI 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi 

multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

26. Studii germanistice şi interculturale europene 

27. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

28. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

29. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

30. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

31. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

32. Traducere specializată (în limba germană) 

33. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

34. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

36. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

37. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru concurs 

aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE ŞI 

DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în învăţământ 

aprobate prin ordinul 

ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5558 

/ 2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

engleză 

 

2. Limba 

engleză - 

Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  

- Limba şi literatura 

germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba 

engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba engleză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

engleză  - Limba şi 

literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză) 

4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină) 

5. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză) 

7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Creative writing 

9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american 

13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive 

14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale 

15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină) 

16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

18. Discurs şi argumentare (în limba engleză) 

19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză) 

20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză) 

21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane 

22. Inovare culturală (în limba engleză) 

23. Limba şi literatura engleză 

24. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate 

25. Limba engleză. Practici de comunicare 

26. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene 

27. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) 

28. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 

29. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană 

30. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

31. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) 

32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) 

33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) 

34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

35. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

36. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii 

37. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba engleză) 

38. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze 

39. Literatura engleză pentru copii şi tineret 

40. Management intercultural (în limba engleză) 

41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 

42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 

43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română 

44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 

45. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba engleză) 

46. Studii britanice 

47. Studii canadiene 

48. Studii culturale britanice 

49. Studii americane 

50. Studii anglo – americane 

51. Studii anglo-americane. Perspective interculturale 

52. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane 

53. Studii interculturale anglo – americane 

54. Studii irlandeze (limba engleză) 

55. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză) 

56. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) 

57. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon 

58. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză) 

59. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză) 

60. Traducere specializată (în limba engleză) 

61. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză) 

62. Traducere şi interpretariat (în limba engleză) 

63. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) 

64. Traducere şi terminologie (în limba engleză) 

65. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

66. Traductologie – Limba engleză 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 
(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ENGLEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura engleză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

germană.  

 

2. Limba 

germană –  

Limba engleză 

(*) 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura engleză  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba 

germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi 

strategii actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Germana în context european – studii interdisciplinare şi 

multiculturale 

13. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba 

germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. 

germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in 

limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba 

germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba 

germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba 

germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

37. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura engleză               

Limbi şi literaturi moderne 

(engleză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(engleză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(engleză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

    Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba germană 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura 

franceză  - Limba şi 

literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba 

germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Germana în context european – studii interdisciplinare şi 

multiculturale 

13. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in 

limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

37. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura 

germană  - Limba şi 

literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

franceză 

 

2. Limba 

franceză - 

Limba 

germană (*) 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

7. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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Învăţământ 

liceal/ 

 Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

Limba franceză 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză) 

2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză) 

3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză) 

4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză) 

5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză) 

6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină) 

7. Comunicare interculturală (engleză, franceză) 

8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 

9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)  

10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)  

11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale 

12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 

13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină) 

14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză) 

15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză) 

16. Discurs şi argumentare (în limba franceză) 

17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză) 

18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză) 

19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 

20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) 

21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană 

22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) 

23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) 

24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) 

25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) 

26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - 

limba română) 

27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în 

limba franceză) 

28. Limba franceză. Practici de comunicare 

29. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european 

30. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 

31. Limba franceză pentru obiective didactice 

32. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 

33. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) 

34. Literatura franceză - abordări antropologice 

35. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) 

36. Management intercultural (în limba franceză) 

37. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) 

38. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) 

39. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) 

40. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in limba franceză) 

41. Studii canadiene 

42. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 

43. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în  limba franceză) 

44. Studii francofone 

45. Studii franceze şi francofone 

46. Studii literare franceze 

47. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

48. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

49. Romanistică 

50. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză 

51. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon 

52. Traductologie – Limba franceză 

53. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză) 

54. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză) 

55. Traducere specializată (în limba franceză) 

56. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză) 

57. Traducere şi interpretariat (în limba franceză) 

58. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză) 

59. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză) 

60. Traducere şi terminologie (în limba franceză) 

x 

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

/ 
LIMBA ŞI 

LITERATURA 

FRANCEZĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 
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  Învăţământ 

profesional/ 

Învăţământ 

gimnazial/ 

Învăţământ 

special      

(deficienţe 

moderate sau 

uşoare)** 

1. Limba 

germană.  

 

2. Limba 

germană –  

Limba franceză 

(*) 

 

 

ŞTIINŢE 

UMANISTE / 

ŞTIINŢE 

UMANISTE ŞI 

ARTE            

LIMBĂ ŞI 

LITERATURĂ      

Limba şi literatura franceză  - 

Limba şi literatura germană               

FILOLOGIE 

1. Cultură germană în context european 

2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba 

germană) 

3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană) 

4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană) 

5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană) 

6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii 

actuale 

7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) 

8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) 

9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) 

10. Discurs şi argumentare (în limba germană) 

11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) 

12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) 

13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale 

14. Germanistica în context european (lb. germană) 

15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară 

16. Limba şi literatura germană 

17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) 

18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană) 

19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) 

20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) 

21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile 

moderne (în limba germană) 

22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) 

23. Management intercultural (în limba germană) 

24. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană) 

25. Strategii comunicaționale interculturale  - literare și lingvistice (in 

limba germană) 

26. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) 

27. Studii germanistice şi interculturale europene 

28. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) 

29. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană) 

30. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) 

31. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) 

32. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) 

33. Traducere specializată (în limba germană) 

34. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană) 

35. Traducere şi interpretariat (în limba germană) 

36. Traducere şi terminologie (în limba germană) 

37. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) 

38. Traductologie – Limba germană 

x 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(programa pentru 

concurs aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 
/ 

LIMBA 

GERMANĂ 

MODERNĂ 

(SPECIALITATE 

ŞI DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII), 

ELEMENTE DE 

PEDAGOGIE ŞI 

PSIHOLOGIE  
(programele pentru 

examenul naţional de 

definitivare în 

învăţământ aprobate prin 

ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5558 / 

2015) 

Limba şi literatura germană  - 

Limba şi literatura franceză               

Limbi şi literaturi moderne 

(franceză, germană) 

LIMBI 

MODERNE 

APLICATE 

Limbi moderne aplicate 

(franceză, germană) 

Traducere şi interpretare 

(franceză, germană) 

(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice. 

(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

  

 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

 


