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M E T O D O L O G I A  

ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LICENŢĂ 

LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

anul universitar 2014-2015 

 

1. PRECIZĂRI GENERALE 

Admiterea în ciclul de studii universitare de licență la UVT se organizează în 

conformitate cu prevederile din: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare; conform HG 966/2009; Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naționale, nr. 5734/24.12.2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-

2015.  

2. PROGRAME ŞI SPECIALIZĂRI 

 Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studii 

universitare ale căror specializări sunt acreditare sau autorizate provizoriu. Programele de studii 

pentru care Facultatea de Litere, Istorie și Teologie organizează admitere pentru anul universitar 

2014-2015 sunt următoarele: 

 Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, 

italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura engleză – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, italiană, 

spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, italiană, 

spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura germană – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, 

spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura rusă – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, 

spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura sârbă și croată – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, 

germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Limba și literatura latină (Filologie clasică) – O limbă și literatură modernă (engleză, 

franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română 

 Limbi moderne aplicate 

 Studii culturale 

 Istorie 

 Teologie pastorală. 

 

  

În cazul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie s-a propus următorul număr de locuri: 

 

 LIMBI ŞI LITERATURI (LL)  

 Română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată, latină 
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(filologie clasică) – 175 buget / 200 taxă; 

 

Atenţie: În toate aceste cazuri se combină două limbi, fiecare în pondere de 50 % din planul de 

învăţământ. 

 

 LIMBI MODERNE APLICATE (LMA) – 55 buget / 45 taxă 

 Engleză – franceză, germană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată; 

 Franceză – engleză, germană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată; 

 Germană – franceză, engleză, spaniolă, rusă, sârbă şi croată; 

 

 STUDII CULTURALE (SC) – 25 buget / 15 taxă; 

 

 ISTORIE  – 31 buget / 14 taxă; 

 

 TEOLOGIE  Teologie pastorală – 30 buget / 20 taxă. 

 

3. CONDIŢII DE ADMITERE 

Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă: 

 cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă; 

 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca pentru 

cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Candidaţii vor 

prezenta la înscriere un dosar cu acelaşi conţinut ca şi al cetăţenilor români (echivalările 

actelor de studii vor fi efectuate de către ministerul de resort); 

 cetăţenii străini cu limba maternă română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, 

Ucraina şi Ungaria şi românii cu domiciliul stabil în străinătate vor candida pe locurile 

bugetate separat, repartizate de M.E.N. pentru această categorie sau pe locuri cu taxă;  

 cetăţenii din Republica Moldova care au absolvit liceul în România vor candida în 

aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă; cetăţenii 

Republicii Moldova, absolvenţi ai unor licee din Republica Moldova pot candida la 

concursul de admitere numai prin centrele de selecţie, cu respectarea criteriilor de admitere şi 

în conformitate cu prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica 

Moldova valabilă pentru anul universitar 2014-2015; 

 cetăţenii de etnie rromă vor candida după aceleaşi condiţii, pe locuri bugetate separat, 

repartizate de M.E.N., sau pe locuri cu taxă; 

 cetăţenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la concursul de 

admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, 

eliberată de M.E.N. 
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4. DOCUMENTE NECESARE 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere 

la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse 

într-un dosar plic): 

 copie după cartea de identitate; 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu 

pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia 

legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după 

original de către secretariatul facultăţii; 

 foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu; 

 certificat de naştere (copie legalizată); 

 adeverinţă medicală tip (analize de sânge, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor); 

 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire 

(absolvenţii de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a 

doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea 

studiilor;  

 acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de 

admitere: copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani 

de ambii părinţi), adeverinţă de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele 

de copii şi din plasament familial), copie după certificatul de revoluţionar al părintelui, 

adeverinţă din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic ; 

 acte doveditoare pentru cei ce au obţinut o diplomă internaţională de competenţă 

lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE) sau un premiu la faza 

internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A. Precizări 

suplimentare sunt făcute la Alineatele 7 şi 8. 

 

Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor prezenta: 

 o scrisoare de intenţie,  

 certificatul de botez,  

 o recomandare de la preotul paroh,  

 acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin. 

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 pot 

prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2014, 

adeverinţa de liceu, în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul 

cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat. 

Candidaţii pot să solicite două opţiuni de înscriere pentru două domenii diferite în cadrul 
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Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, prin completarea a două fişe de înscriere distincte, 

depuse într-un singur dosar de admitere. Taxa de 100 de lei care reprezintă înscrierea 

candidatului acoperă cererile pentru cele două opţiuni. 

În urma acestor două cereri, candidaţii se vor regăsi pe două liste de clasificare aferente 

cererilor, dar taxa de confirmare în valoare de 150 RON va fi achitată (şi locul va fi confirmat) 

doar la una dintre cele două opţiuni alese, conform dorinţei candidatului/ei. 

 

5. SCUTIRI DE TAXĂ 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care: 

1)  au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 

2) sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor U.V.T.; 

3) sunt orfani sau proveniţi din casele de copii. 

 

Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare 

aprobate de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de taxă este valabilă doar pentru un 

singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.  

 

 

6. CALENDARUL ADMITERII 

Acest calendar este flexibil și poate suferi modificări minimale. Recomandăm 

consultarea regulată a site-ului pentru verificarea eventualelor modificări. 

Sesiunea de vară în perioada: 14. 07. 2014 - 30. 07. 2014  

14 – 23.07.2014 Înscriere admitere licenţă 

23. 07. 2014 
 Afişarea rezultatelor preliminare  

24–25.07.2014 Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

24 – 26.07.2014 Confirmare locuri 1 (înmatriculare) 

24 – 26.07.2014 Depuneri cereri ale candidaţilor de pe listele de aşteptare 

28 – 29.07.2014 Confirmare locuri 2 (înmatriculare) 

30.07.2014 Afişarea rezultatelor finale 

 

Sesiunea de toamnă,  în perioada: 12.09.2014 – 20.09.2014 

12 – 18.09.2014 Înscriere admitere licenţă 

18.09.2014 – după ora 17.00 Afişarea rezultatelor preliminare  

19.09.2014 Depunerea şi rezolvarea eventualelor contestaţii 

19 – 20.09.2014 Confirmare locuri 1 (înmatriculare) 

20.09.2014 – după ora 17.00 Afişarea rezultatelor finale 

 

Precizare: candidaţii care se regăsesc pe listele de aşteptare după afişarea rezultatelor preliminare 

sunt rugaţi să se prezinte la Secretariatul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, et. 2, camera 

228, pentru depunerea cererilor de ocupare a locurilor rămase neconfirmate 
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7. MODALITATEA DE ADMITERE 

 Specializarea Limbi Moderne Aplicate:  

o 80% notele de la cele două teste de competenţă lingvistică (probă scrisă) 

pentru cele două limbi străine alese (în proporţie egală, 40% + 40%) 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Limbi şi Literaturi 

o 80% notele de la cele două teste (probă scrisă) sau interviuri pentru cele două 

limbi alese (în proporţie egală, 40% + 40%), după cum urmează: 

 test (probă scrisă) la limba română 

 test de competenţă lingvistică (probă scrisă): limbile engleză, franceză, 

germană, spaniolă 

 sau probă orală (interviu) pentru limbile italiană, sârbă, rusă, latină 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Filologie clasică 

o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% nota de la testul scris, testul de competenţă lingvistică sau proba orală la 

a doua limbă aleasă 

o 20% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Istorie 

o 60% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Teologie 

o 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă 

o 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

 

 Studii culturale 

o 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional) 

o 40% media generală de la examenul de bacalaureat 

o 20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat 

 

Pentru candidaţii care au obţinut certificate internaţionale de competenţă lingvistică, sunt 

posibile, la solicitarea acestora, următoarele echivalări: 

 Limba engleză:  

o Examene Cambridge: 

 Proficiency A, B sau C – nota 10 

 Advanced A, B sau C – nota 10 

 First A – nota 10, B – nota 9,50,  C – nota 9 

o IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9;  6,5+: nota 10 
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o TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10 

 Limba franceză: DALF – nota 10, DELF B2 – nota 10 

 Limba germană: Schprachdiplom – nota 10, Goethe Zertifikat echivalarea se face 

conform Nivelelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Moderne 

 Limba intaliană: PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota 

9.50  

 Limba spaniolă: DELE superior – nota 10, DELE mediu – nota 9.50, DELE iniţial – 

nota 9. 

 

Candidatul poate să aleagă fie echivalarea certificatului de competenţă lingvistică pe baza grilei 

de mai sus, fie susţinerea testului de competenţă lingvistică propus de facultate. 

Precizare: Detaliile despre conţinutul testelor sau interviurilor, precum şi competenţele sau 

cunoştinţele necesare, mostre şi bareme de corectare se găsesc în Anexa 1. 

 

8. SUSŢINEREA PROBELOR 

Toate probele: 

 teste 

 interviuri 

 verificarea aptitudinilor muzicale (Teologie) 

se vor desfăşura în ziua înscrierii, după terminarea perioadei de înscriere, ora 14. 

 

9. CONDIȚII DE ADMITERE PENTRU CANDIDAȚII CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII 

LA OLIMPIADELE REGIONALE, NAŢIONALE, INTERNAŢIONALE, DIPLOME ȘI 

CONCURSURI SPECIFICE 

Candidaţii care în perioada studiilor liceale au participat la olimpiadele şcolare 

internaţionale recunoscute de M.E.N., câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi III) 

recunoscute de M.E.N. vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă, iar în 

cazul unei duble specializări, pentru cea de-a doua specializare. Media de admitere se va face 

conform schemei de admitere precizate la alineatul 7.  

În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se 

vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere. 

  

10. LOCURI BUGETATE / CU TAXĂ 

 Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcţie de performanţele 

profesionale ale studenţilor. Ocuparea anuală a locurilor bugetate prin granturi de studii va fi 

prevăzură în contractul de şcolarizare încheiat de U.V.T. cu fiecare student, precizându-se locul, 

bugetat sau cu taxă, în contract sau în actul adiţional la contractul de şcolarizare. Un candidat 

care a urmat un ciclu de studii de licenţă pe locuri finanţate de la buget poate urma un alt ciclu de 

studii de licenţă doar în regim cu taxă. De asemenea, o persoană admisă la două programe de 

studii de licență poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență.  

 

11. OPŢIUNILE POSIBILE 

Conform listei specializărilor LL, candidaţii pot avea următoarele opţiuni: 
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Opţiunea A: ____________ 

Opţiunea B: 1. ________ 

   2. ________ 

Candidaţii optează pentru două limbi: B1 şi B2. Opţiunea B2 este pentru cazul în care nu 

se formează grupă la B1. 

La LMA se pot exprima trei opţiuni, în ordinea dorită. A treia opţiune se face pentru 

cazul în care nu se poate forma grupă la primele două opţiuni exprimate. 

 

12. CRITERII DE DEPARTAJARE 

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a 

mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita 

numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi 

depăşit.  

Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica următoarele 

criterii de departajare stabilite de Consiliul facultăţii: 

1) media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au 

fost studiate în liceu; 

2) media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu 

au fost studiate în liceu. 

 

13. TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere (pentru toate categoriile de candidaţi) se 

va comunica prin afişare. Plata acestei taxe se face la înscriere şi se eliberează chitanţă. Taxa de 

înscriere nu se restituie, indiferent de rezultatul concursului. 

Se restituie, la cerere, pe baza actelor de identitate, dosarele candidaţilor care vor să se 

retragă.  

Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul 

domeniilor la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăţi (maximum 2). 

Informaţii suplimentare  se pot obține la sediul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

(cam. 240) sau la telefon: 0256/592164 sau 0256/592273. 

 

14. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DIPLOMEI DE BACALAUREAT (ÎN ORIGINAL) 

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia 

să depună la secretariatul facultăţii, până la data de 1 octombrie 2014, diploma de bacalaureat în 

original. 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a candidatului 

admis, în termenul stabilit prin metodologia de admitere, atrage după sine neînmatricularea în 

regim fără taxă. 

 

15. CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii care au reuşit pe locurile bugetate au obligaţia să confirme locul, conform 
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calendarului de admitere menționat la articolul 6. 

Dacă un candidat nu-şi confirmă locul, locul respectiv va fi ocupat de următorul candidat 

admis. Candidatul admis pe loc bugetat care nu confirmă locul până la data afişată va pierde 

automat dreptul la un loc bugetat.  

Pentru confirmarea locului se va achita taxa de înmatriculare a cărei valoare se va afişa. 

Taxa de înmatriculare nu se restituie. 

 

16. DATE REFERITOARE LA RECLASIFICĂRILE SUCCESIVE 

Reclasificările succesive se fac la sfârşitul fiecărui an universitar, după finalizarea ultimei 

sesiuni. 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie din data de 30 ianuarie 2014.  

 

         Decan, 

        Conf. univ. dr. Dana PERCEC 
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COMPETENŢE CONFERITE PE SPECIALIZĂRI 

 

Preliminarii 

În spiritul recomandărilor Cadrului European Comun de referinţă pentru limbi: învăţare, 

predare, evaluare, studiul limbilor moderne este menit să asigure competenţele necesare unui 

cetăţean al Europei, cu scopul principal de promovare a întregului continent şi garantarea 

demnităţii cetăţenilor prin asigurarea respectului faţă de valorile fundamentale. 

Învăţarea limbilor moderne are ca obiective prioritare conştientizarea unei identităţi 

culturale europene şi dezvoltarea înţelegerii reciproce între popoare de diferite culturi.  

În cadrul studiului universitar studentul trebuie să acumuleze pe parcursul a 6 semestre o 

serie de competenţe, care să-i ofere la absolvire posibilitatea de a se integra pe deplin în viaţa 

socială şi profesională, de a-şi desfăşura această activitate în cât mai diverse domenii. 

Ciclul de licenţă permite obţinerea unor competenţe generale şi specifice în domeniile: 

 Limbi şi Literaturi 

 Limbi moderne aplicate 

 Istorie 

 Studii culturale 

 Teologie ortodoxă 

Competenţe generale sunt: de limbă, informatică, cultură generală, documentare tematică 

şi terminologică precum şi de traducere şi redactare. 

 

Competenţe în domeniul fundamental Științe umaniste 

 

Pentru specializările Limbă şi literatură A + Limbă şi literatură A‘ competenţele se 

pot contura după cum urmează: 

Nivelul de cunoaştere vizat la absolvire este: 

 C1, respectiv C2, pentru cei care vorbesc limba modernă ca limba a II-a, respectiv ca 

limbă maternă (de ex., limba germană) 

 B2, pentru cei care au început studiul limbii moderne în facultate (de ex., limba rusă) 

 

 

DOMENII 

Limbi şi literaturi 

1) Limba şi literatura română 

– cunoaşterea componentelor sistemului limbii române (fonetică, lexic, morfologie, sintaxă); 

– utilizarea corectă şi nuanţată a limbii române în exprimarea orală şi scrisă; 

– cunoaşterea normelor şi a principiilor ortografice în vigoare; 

– capacitatea de adecvare a enunţurilor la contextul de comunicare; 

– capacitatea de analiză lingvistică a unui text; 

– cunoaşterea principalelor etape ale istoriei literare şi situarea lor în contextele istorice şi 

culturale; 

– cunoaşterea problemelor fundamentale ale teoriei literare; 

– capacitatea de analiză şi interpretare a textelor literare şi a fenomenelor de civilizaţie 

românească;  

– capacitatea de redactare, argumentare şi gândire critică pe baza unui material filologic. 
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2) Limba şi literatura:  engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă/rusă/sârbă şi croată 

 în domeniul limbii  

– înţelegerea şi cunoaşterea noţiunilor de bază din fonetică, lexicologie şi sintaxă a limbii 

studiate (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă); 

– înţelegerea relaţiilor semantice între cuvinte; 

– folosirea adecvată a terminologiei de bază; 

– folosirea corectă a colocaţiilor şi a expresiilor; 

 în domeniul literaturii 

– explicarea şi argumentarea propriilor analize de text;  

– exprimarea articulată a opiniilor privitoare la textul literar; 

– realizarea de analize de text. 

 

3) Limba şi literatura:  latină 

– cunoaşterea de bază a sistemului limbii latine (morfologie, sintaxă, lexic); 

– formarea unei imagini asupra literaturii latine în funcţie de epocă; 

– capacitatea de a înţelege şi a analiza un text în limba latină; 

– identificarea invariantelor clasice şi creştine în poezia română modernă; 

– identificarea specificului unui text latin creştin în comparaţie cu unul clasic. 

 

 

Limbi moderne aplicate 

La domeniul de specializare Limbi moderne aplicate, studenţii vor poseda în principal 

deprinderile: înţelegere / ascultare, citire, vorbire, scriere şi  traducere. 

Competenţe de bază, referitoare la limba studiată: 

– înţelegerea proceselor care stau la baza dezvoltării vocabularului limbii studiate;  

– înţelegerea relaţiilor semantice între cuvinte – sinonimia, antonimia, omonimia, cuvintele 

polisemantice; 

– înţelegerea şi identificarea figurilor de stil bazate pe transfer de înţeles – metafora, 

metonimia; 

– înţelegerea diferenţelor dintre română şi limba studiată, existente în sfera lexicală; 

– selectarea termenilor adecvaţi în exprimare, în funcţie de registru şi scop comunicaţional; 

– capacitatea de a analiza un text şi a înţelege modul de formare al cuvintelor, de a stabili 

echivalente de traducere pentru diverse lexeme; 

– folosirea corectă a vocabularului limbii studiate, oral şi în scris, în funcţie de context şi 

registru de limbă;  

– redactarea şi prezentarea unor articole ştiinţifice despre noţiunile introduse la curs; 

– recunoaşterea fără dificultate a componentelor de sens ale unei unităţi lexico-semantice;  

– acumularea de cunoştinţe în vederea ulterioarei folosiri a metodelor, tehnicilor şi 

procedeelor de traducere semantică sau cognitivă; 

– traducerea adecvată, fie semantică, fie cognitivă, a diferitelor tipuri de texte, în funcţie de 

anumiţi factori contextuali şi co-textuali; 

– dovedirea comprehensiunii imediate în relaţiile de explicare şi fixare a unor itemi 

translaţionali; 

– argumentarea soluţiilor de traducere. 
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Istorie 

– însuşirea datelor fundamentale privind istoria naţională şi universală, pe palierele 

cronologice principale: istorie veche, medie, modernă şi a secolului XX; 

– lucrări ştiinţifice, prin activitatea cercurilor ştiinţifice, prin publicare de lucrări studenţeşti 

în reviste de specialitate; 

– prin disciplinele de specialitate se urmăreşte crearea competenţelor privind principalele 

domenii ale ştiinţei Istorie şi ale ştiinţelor complementare: ştiinţe auxiliare, arheologie, 

arhivistică etc.;  

– cultivarea valorilor democratice, de dezvoltare a modelului de gândire critică şi 

inovatoare, precum a atitudinilor şi competenţelor civice la studenţi se realizează prin 

relaţia directă student-cadru didactic şi prin activitatea organizaţiilor studenţeşti; 

– pregătirea pentru viitoarea integrare în comunitate, în societatea zilelor noastre; 

– practică de specialitate (arheologică şi de documentare – arhivă) 

– culegerea datelor, înregistrarea şi conservarea materialului arheologic, întocmirea fişelor 

tematice şi de obiect; 

– folosirea adecvată a spaţiului expoziţional; 

– însuşirea sau perfecţionarea limbilor străine de circulaţie; 

– însuşirea tehnicilor clasice şi moderne de studiu, activitatea de bibliotecă şi de laborator;  

– accesul studentului la cercetarea fundamentală aplicativă şi de dezvoltare, în diferite 

ramuri, a ştiinţelor istorice, sub coordonarea cadrelor didactice.  

 

Studii culturale  

– dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor pentru efectuarea de analize şi evaluări după 

criteriile specifice fiecărei discipline în vederea continuării şi aprofundării cercetărilor de 

specialitate şi de perfecţionare profesional-ştiinţifică ulterioară; 

– cunoaşterea conceptelor (intensiunea şi extensiunea) şi a referenţialităţii lor: descrierea 

domeniului / subdomeniilor ştiinţelor culturii şi a specificităţii fiecăreia; examinarea 

critică a etapelor şi achiziţiilor semnificative din perspectiva cercetărilor de specialitate 

actuale; 

– formarea deprinderilor, cultivarea şi optimizarea capacităţii studenţilor de a opera cu 

noţiunile, raţionamentele şi judecăţile din domeniul ştiinţelor culturii. 

 

Teologie 

Teologie pastorală ortodoxă 

 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice Teologiei, nu doar în limitele 

confesionalismului, ci şi în interrelaţionările dintre cultele religioase; 

 capacitatea efectivă de interpretare a unor idei, proiecte, procese şi conţinuturi teoretice 

din domeniul Teologiei şi al Ştiinţelor Umaniste în contexte determinate. Construcţii 

catehetico-omiletice conforme paradigmelor postmodernităţii; 

 utilizarea tehnologiilor corespunzătoare în activitatea practică a Bisericii; 

 manifestarea unor abilităţi nestandardizate în condiţiile unei societăţi comunicaţionale; 

 utilizarea tehnologiilor corespunzătoare în activitatea practică a şcolii. 

 

 

     Decan, 

       Conf. univ. dr. Dana PERCEC 
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