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Literatură şi cultură. Contexte 
româneşti, contexte europene  
 
• aprofundarea cunoştinţelor în 
domeniul convergent studiilor de 
licenţă (literatură comparată, 
literatură română, studii culturale 
etc.).  
• deschidere spre domenii conexe 
(istorie, antropologie culturală, 
istoria artelor, psihologie 
interculturală etc.).  
• metode de abordare moderne 
care vizează redefinirea studiului 
culturii şi literaturii într-un contex 
interdisciplinar, cu ample 
conexiuni în zona antropologiei 
culturale, studiilor culturale, 
ştiinţelor istorice şi sociale.  
• asigurarea unei formări 
pluridisciplinare eficiente, la un 
standard ridicat de profesionalism, 
prin: punerea în circulaţie şi 
dezbatere a unor noi teorii privind 
statutul istoriei literare, al 
literaturii comparate, al studiilor 
culturale.  
• sunt vizate studiul literaturii 
române în context european, 
încurajarea unei abordări critice a 
surselor, stimularea com-
paratismului între modelele 
culturale şi a dialogului dintre 

acestea, promovarea unei gândiri 
creatoare etc. 
 
Disipline studiate (selectiv): 
 Fundamentele culturii europene 
 Identitate, diversitate, 
imagologie. Contexte europene – 
contexte româneşti   
 Istoria Europei: civilizaţie şi 
cultură   
 Istorie regională.  
 Interculturalitatea. Perspectivă 
psiho – sociologică   
 Antropologia memoriei 
 Literatură română în context 
european (I) (Literatura exilului 
românesc)  
 Comunităţi româneşti în afara 
graniţelor  
 Literatură română în context 
european (II): Călători şi călătorii în 
spaţiul românesc. O perspectivă 
imagologică asupra identităţii 
româneşti.  
 Literatură română în context 
european (III). Literatura română şi 
literatura central-europeană. 
 Literatura traumei. Literatură şi 
totalitarism în secolul al XX-lea. 
 Politici patrimoniale şi 
multiculturalism în Europa  
 Literatura şi celelalte arte 
 

Facilităţi: 
 
 

 studiul într-unul din cele mai 
mari şi mai puternice centre 
universitare din ţară, cu 
tradiţie în domeniul studiilor 
literare interdisciplinare; 

 burse de studii în funcţie de 
rezultatele obţinute; 

 burse de studii şi cercetare în 
cadrul programelor Socrates 
şi Erasmus; 

 acces la fondul de carte din 
Biblioteca Centrală 
Universitară „Eugen 
Todoran”. 

 posibilitatea continuării 
studiilor la nivel doctoral 

 simpozioane şi publicaţii 
studenţeşti; 

 colaborarea cu alte 
universităţi şi institute de 
profil din ţară şi străinătate 

 

 




