
 

DOSAR ÎNSCRIERE 
 

 diploma de bacalaureat (original); 
 

 diploma de licenţă (original) sau 
adeverinţa licenţă (original); 

 
 foaia matricolă (original); 

 
 certificat de naştere (original + 

copie simplă); 
 

 carte de identitate (copie) 
 

 2 fotografii tip 3/4; 
 

 adeverinţă medicală; 
 

 dosar plic; 
 

 chitanţa de plată a taxei de înscriere 
(100 lei). 

  
MASTERAT  

STUDII AMERICANE 

ADMITERE 2017 

DURATĂ STUDII             2 ani/ ZI 

LOCURI 23 (buget) + 7 (taxă) 

ÎNSCRIERI                       

12-24 iulie / 11-16 septembrie 

PROBE 

25 iulie/16 septembrie 

MODALITATE ADMITERE 

dosar = 20% 
eseu motivaţie + interviu = 80% 

 

CONTACT/ INFO 
 

WEB        
www.litere.uvt.ro 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/pages/

American-Studies-MA-
Timisoara/386978001412158 

E-MAIL: 
cristina.cheveresan@e-uvt.ro 

TELEFON 
0040-256-592152 

(Secretariat Studii Masterale) 
 

 
0040-256-592321 

(Colectivul de Engleză) 
 

 

 Bd. V. Pârvan nr. 4 

Timișoara 300223 

sala 422/ 324 
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Conceput ca program științific cu 

specific interdisciplinar, masteratul de Studii 
Americane are drept scop principal 
dezvoltarea sistematică a unor abilități 
critice și interpretative complexe. Prin 
corelarea conținutului cursurilor oferite cu 
nivelul de cunoștințe dobândite în ciclul de 
licență și alinierea la standardele naționale și 
internaționale în domeniu, programul oferă 
o perspectivă bine articulată asupra 
fenomenului cultural american actual și o 
deschidere generoasă către ciclul de studii 
doctorale. Masteratul de Studii Americane 
își propune să continue formarea unor 
generații de specialiști și cercetători cu 
vizibilitate și recunoaștere atât în țară, cât și 
în străinătate, concentrându-se, în acest 
scop, pe un set de competențe specifice. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

MATERII 
 

CIVILIZAȚIE ȘI SOCIETATE 
 

Teme de actualitate în societatea 
contemporană 

Comunicare şi media 

(Presă scrisă și audio-vizuală, 
Internet, Studii de Film) 

Sistem politic și instituțional 
Istoria feminismului american 

Mișcări sociale şi cultură civică 

 
LITERATURĂ ȘI CULTURĂ 

 

Rădăcini europene ale literaturii 
americane 

Proza americană în secolul XX 
Literatura grupurilor etnice 

americane 
Poezie și dramaturgie americană 

Maeştri ai gândirii și scrierii 
americane 

Istoria culturală a SUA  
Cultura populară americană 

 
DISCURSURI DE ACTUALITATE 

 

Discursuri şi limbaje în societatea 
americană 

Discursuri ale diversității în SUA 
Discursuri de gen în texte 

fundamentale 

Discursuri critice și teoretice 

 
CERCETARE ȘI METODOLOGIE 

 

Norme si metode de scriere 
academică 

Metode de analiză culturală 

Metodologia cercetării științifice 
Teorii și practici ale analizei textului 

de ficțiune 
 

 
 

 

 

OPORTUNITĂȚI 
 

STUDIU 
 studiul într-un centru universitar ce 

îmbină tradiţia cu inovația în 
domeniul studiilor literare și culturale 

americane  
 burse de studiu 

 cursuri și seminarii cu lectori 
americani (programul Fulbright) 

 
CERCETARE 

 mobilități europene și transatlantice 
(Erasmus+, Fulbright ș.a.)  

 acces la resursele oferite de 
Biblioteca Americană, American 

Corner, Biblioteca Britanică, 
Biblioteca Centrală Universitară 

 posibilitatea continuării studiilor la 
nivel doctoral  

 
DEZVOLTAREA CARIEREI 

 participarea la conferințe, școli de 
vară, volume și reviste studenţeşti;  
 proiecte, granturi, schimburi de 
experiență cu instituții de profil din 

ţară şi străinătate  
 (video)conferințe, workshop-uri cu 

profesori (români și străini) invitați 
 

 

 


