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METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII  

ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

anul universitar 2014-2015 

 

1. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat la UVT se organizează în 

conformitate cu: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare; H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; HG 966/2009 și 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. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe domenii de 

studii universitare ale căror programe de masterat sunt acreditate. În cazul Facultăţii de Litere, 

Istorie şi Teologie, aceste domenii sunt: Limbi şi Literaturi, Istorie şi Teologie.  

3.  Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat: 

 cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de 

licenţă (cf. Legii 1/2011), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995); 

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

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege 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 ministerul de resort); 

 cetăţenii străini de etnie română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi 

Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate vor candida separat pe locurile 

bugetate 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 cu cetăţenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă, iar cetăţenii 

Republicii Moldova absolvenţi ai unor universităţi din Republica Moldova pot candida la 

concursul de admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu 

prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova valabilă 

pentru anul universitar 2013-2014; 

 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 in România 

eliberată de M.E.N. 
 

4. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe locuri: 

 finanţate de la bugetul de stat  

 cu taxă 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de masterat.   

5. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face în conformitate cu 

metodologia elaborată de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, cu respectarea acestui 

regulament-cadru: 

 cifra de şcolarizare propusă pe domeniile de studiu Limbi şi Literaturi, Istorie şi Teologie 

şi repartizarea ulterioară a locurilor în funcţie de numărul de programe de masterat 
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organizate în anul universitar 2014-2015; numărul de locuri primite de la MEN va fi 

repartizat în mod egal programelor masterale care se vor organiza, condiția de 

funcționare fiind aceea ca fiecare program să aibă minimum 20 de studenți înscriși în 

anul I. 

 

 Specializările la care se realizează programe de masterat în anul universitar 2014-2015 

sunt: 

o Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene 

o Tendinţe actuale în studiul limbii române 

o Teoria şi practica traducerii 

o Studii americane 

o Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) 

o Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale 

o Religie, cultură, societate 

o Istoria conceptuală românescă în context european 

 

 Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de admitere, calculată în funcţie de 

schema de admitere propusă de fiecare specializare, care poate cuprinde doar evaluarea 

dosarului sau o combinaţie între dosar, examen scris (eseu de motivaţie) sau interviu, 

după cum urmează: 

o Literatură şi cultură. Contexte, româneşti, contexte europene: dosar 

o Tendinţe actuale în studiul limbii române: dosar 

o Teoria şi practica traducerii: dosar 20%+  nota examenului scris (traduceri 

engleză – română şi/sau română – engleză) 80% 

o Studii americane: dosar 20% +  eseu de motivaţie (scris) + interviu 80% 

o Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă): dosar 

o Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale: dosar 

o Religie, cultură, societate: dosar 10% + interviu 90%  

o Istorie conceptuală: dosar 

 

 Evaluarea dosarului constă în verificarea includerii tuturor documentelor necesare şi în 

acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă. 

 

 Documente necesare la dosarul candidatului: 

o diploma de bacalaureat (original); 

o diploma de licenţă (original) sau adeverinţa licenţă (original) pentru absolvenţii 

2014 (media anilor de studiu şi media licenţei); 

o foaia matricolă (original); 

o certificat de naştere (copie legalizată); 

o 2 fotografii; 

o adeverinţă medicală — micro ,Wasserman şi psihiatric; 

o dosar plic; 

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

 

Numai pentru specializările teologice: 

o certificat botez; 

o recomandare preot; 

o binecuvântare arhiereu; 
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 Categoriile de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere: 

o candidați care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic;  

o angajaţi şi copii ai angajaţilor U.V.T.; 

o 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. 

 Calendarul admiterii la studii de masterat: 

Acest calendar este flexibil și poate suferi modificări minimale. Recomandăm 

consultarea regulată a site-ului pentru verificarea eventualelor modificări. 

 

a) 16-28 iulie 2014  

16-23.07: înscriere 

24.07.2014: susținerea probelor, unde este cazul și afișarea rezultatelor pentru celelalte 

25.07 afișarea rezultatelor preliminare la probele scrise 

25-26.07. depunerea și rezolvarea eventualelor contestații 

24-26.07: confirmarea locului 

28.07. 2014 –afișarea rezultatelor finale 

b) 12-20 septembrie 2014 

12-18.09: înscriere 

18.09. după ora 15,00 susținerea probelor, unde este cazul 

19.09: afișarea rezultatelor, depunerea și rezolvarea eventualelor contestații 

19-20.09: confirmare locuri 

20.09 – după ora 17: afișarea rezultatelor 

 Criterii de departajare:  

În cadrul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat la buget se vor lua în considerare media examenului de licenţă şi media la disciplina 

fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu. 

 

Rezultatele examenului de admitere la masterat vor fi afișate la sediul Facultăţii de 

Litere, Istorie şi Teologie, Decanat, camera 240, precum și pe pagina de web a facultății, 

www.litere.uvt.ro. 

 

6. În cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie se constituie, sub autoritatea 

decanului, Comisia de admitere pe facultate. Întreaga răspundere privind organizarea şi 

desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine comisiei de admitere a facultăţii şi 

decanului. 

7. Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe 

scrise şi/sau orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor universitare de masterat 

organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi 

verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu.  

8. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu 

specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.  
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9. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat 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 

finanţate de la bugetul de stat nu poate fi depăşit. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale 

pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de departajare stabilite prin metodologia facultăţii noastre. 

Facultatea noastră prevede minimum două astfel de criterii de departajare. 

10. La completarea cererii de înscriere, candidatul va menţiona obligatoriu şi o a doua 

opţiune de program masteral. În cazul în care prima lui opţiune nu se va materializa într-un 

program de masterat organizat în anul universitar 2014-2015 (din cauza unui număr insuficient 

de studenţi – minimum 20 pe program), el va fi automat redistribuit la a doua sa opţiune, 

împreună cu locul dobândit în urma admiterii la prima opţiune (buget sau cu taxă). 

11. Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării 

rezultatelor concursului de admitere. Rezultatele contestaţiilor se afişează în termen de 24 de ore 

de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Deciziile comisiilor de contestaţie 

sunt definitive. 

12. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să 

se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de 

învăţământ.  

Această Metodologie a fost aprobată în sedinţa Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie din data de  30 ianuarie 2014. 

 

 

         DECAN, 

        Conf. univ. dr. DANA PERCEC 

 

 

 

 

COMPETENŢE 

(Pentru programele de masterat din anul universitar 2014-2015) 

Nr. 

crt. 

Specializ

area  

Competenţe 

1.  Tendinţe 

actuale în 

studiul 

limbii 

române 

Competenţele generale: aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de 

probleme; elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional; 

capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele 

mai diverse; capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi 

soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a 

rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ; abilităţi de 

conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale. 

Abilităţile cognitive specifice: evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări; 

formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora; 

aplicarea creativă a metodelor de cercetare; conceperea şi conducerea proceselor 

specifice domeniului. 

Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui 

domeniu. Principalul obiectiv vizat prin acest program de studii îl reprezintă 

formarea de specialişti în domeniul cercetării sincronice şi diacronice a limbii 

române. Acestui obiectiv îi sunt subordonate o serie de alte obiective de natură 

strategică, didactică şi ştiinţifică. 
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2.  Literatur

ă şi 

cultură. 

Contexte 

româneşt

i. 

Contexte 

europene 

Cunoaşterea istoriei culturale europene de la formarea statelor-naţiuni la naşterea 

Uniunii Europene. Înţelegerea caracteristicilor socio-culturale ale unui spaţiu 

geografic şi cultural eteroclit. Formarea unor deprinderi de gândire si cercetare 

interdisciplinară. Cunoaşterea şi utilizarea unor norme discursive şi însuşirea unor 

competenţe de comunicare. Formarea unor abilităţi de interpretare a unor texte cu 

caracter literar. Prin disciplinele propuse masteranzilor se urmăreşte obţinerea 

abilităţilor necesare în cercetarea fundamentală aplicativă şi în posibila continuare a 

acesteia în cadrul şcolii doctorale. 

Integrarea literaturii și culturii române în contextul mai amplu al literaturii și culturii 

europene, încurajarea dialogului multicultural, învățarea valorilor de toleranță față 

de alte culturi, învățarea muncii în echipă prin implicarea în proiecte europene și 

prin schimburi de experiență facilitate de mobilități. 

3.  Studii 

romanice 

culturale 

şi 

lingvistic

e(latină, 

franceză, 

italiană, 

spaniolă) 

Explicarea şi interpretarea faptelor socio-culturale romanice din perspectivă 

interdisciplinară; structurarea unei teorii a interculturalităţii. Activarea şi 

aprofundarea competenţei interpretative de tip cultural pe baza tipologiei 

competenţelor inspirate de Cadrul european comun de referinţă în funcţie de 

situaţiile educative.  Explicarea şi interpretarea unor texte importante din domeniul 

de studiu, dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. Explicarea şi interpretarea 

corectă a faptelor de limbă şi a mecanismelor parafrastice şi traducţionale prin 

compararea şi comentarea unor texte traduse. Dezvoltarea priceperilor şi 

deprinderilor de ascultare, vorbire, citire şi scriere. Consolidarea capacităţii de 

exprimare eficientă la nivel lingvistic general. Comunicarea orală, pe teme uzuale şi 

de specialitate. Conştientizarea rolului limbilor romanice ca mijloc de acces la 

patrimoniul culturii universale. Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor 

aspecte culturale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte. 

Explicarea diferitelor fenomene articulatorii proprii limbilor romanice, în funcţie de 

criterii geografice, sociale, profesionale, etc. Analizarea şi distingerea fenomenelor 

romanice. Asimilarea terminologiei de bază, proprii morfologiei limbilor romanice. 

Înţelegerea noţiunilor fundamentale specifice domeniului şi dezvoltarea capacităţii 

de utilizare corectă şi conştientă a acestora în vederea analizării fenomenelor 

gramaticale. Dezvoltarea sistematică a competenţelor lingvistice. 

Cunoaşterea principalelor modele culturale din perioada postmodernă. Inţelegerea 

trăsăturilor specifice ale imaginarului literar. Asimilarea sistematizată a unor 

elemente de poetică postmoderna. Definirea şi descrierea genurilor dominante şi 

identificarea elementor novatoare în literatura epocilor culturale. Dezvoltarea 

deprinderilor de interpretare si de lectură critică a unor texte extinse în limbile 

romanice. Familiarizarea cu discursul metaliterar actual. Dezvoltarea tehnicilor de 

redactare a comentariului literar. Aplicarea cunoştinţelor dobândite în analiza unor 

romane reprezentative din secolul XX. Motivarea pentru abordarea documentată şi 

fundamentată teoretic a fenomenului literar. Corelarea cunoştinţelor dobândite la 

alte cursuri de literatură (română, engleză, germană, italiană, spaniolă etc.) şi la 

cursurile de teorie literară. 
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4.  Traductol

ogie 

Acest masterat are ca scop perfecţionarea studentului în teoria şi practica traducerii, 

dezvoltarea deprinderilor de receptare şi analiză a diferitelor tipuri de texte, crearea 

unei viziuni complexe, sistemice şi interdisciplinare asupra fenomenelor 

interculturale şi intertextuale, identificarea, abordarea şi solutionarea de probleme 

cognitive si profesionale noi, precum şi compararea cunoştinţelor noi cu cele 

tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării 

direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei de traducător. 

5.  Studii 

american

e 

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, programul oferă o perspectivă bine articulată asupra fenomenului 

cultural și social 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 specfice. 
Competențe cognitive. Cunoaşterea și aprofundarea terminologiei şi conceptelor 

fundamentale din sfera studiilor literare și culturale americane. Înţelegerea elementelor de 

specificitate ale spaţiului american prin abordări sincronice și diacronice, inter- și trans-

disciplinare. Cunoaşterea şi înţelegerea diverselor tipuri de discurs ce modelează societatea 

şi cultura americană contemporană. 

Competențe aplicativ-practice.  Folosirea adecvată a terminologiei de profil; identificarea 

şi explicitarea corectă, prin contextualizare, a conceptelor operaționale de bază. 

Documentarea, elaborarea și prezentarea unor proiecte de cercetare/studii de caz complexe, 

pe baza tematicilor abordate. Aplicarea practică a cunoștințelor dobândite în realizarea de 

eseuri argumentative de anvergură, publicabile în volume de specialitate. Implicarea în 

cercuri științifice și granturi de cercetare. 

Competențe de comunicare. Consolidarea capacității de comunicare eficientă și 

performantă, în limba engleză, a ideilor și rezultatelor cercetării proprii. Exprimarea 

coerentă şi argumentarea logică a opiniilor în proiecte şi prezentări. Participarea la 

manifestări științifice în sfera Studiilor Americane, implicarea în grupuri de lucru ale 

Colectivului și Facultății. Cultivarea spiritului de echipă, a valorilor dialogului și diversității 

culturale. 
Competențe transversale. Îndeplinirea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe, 

în condiții de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a deontologiei profesionale. 

Implicarea în proiecte și mobilități europene și transatlantice prin intermediul pateneriatelor 

strategice ale programului (Comisia Fulbright, American Corner). 

6.  Germanis

tica  

Elaborarea de studii şi articole publicabile sau aplicabile în domeniul cercetării 

literare şi lingvistice germane. Participarea la granturi,  grupuri de lucru, conducerea 

unor astfel de grupuri. Soluţionarea unor probleme în mod independent şi creativ, 

demonstrarea rezolvării elaborate. Dezvoltarea capacităţii de evaluare obiectivă şi 

constructivă a unor situaţii critice. Dezvoltarea abilităţilor de conducător şi 

angajarea clară în propria dezvoltare profesională 



 

 

v 

PAGINA  |                                                                                          B-dul  Vasile Pârvan, Nr. 4,  300223 Timişoara, România 
Tel.: +40 256-592.168, Fax: +40 256-592.311 

http://www.uvt.ro/ 

 

7 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE  ..I 

      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
 
  

7.  Istorie Disciplinele fundamentale asigură însuşirea metodologiei actuale de cercetare în domeniul 

istoriei moderne şi contemporane.  

Disciplinele de specialitate urmăresc crearea competenţelor privind tematica 

masteratului, istoria conceptelor şi istoria conceptuală din perspectivă multi- şi 

interdisciplinară; familiarizarea cu acele concepte care au devenit fundamentale în 

limbajele din ştiinţele umaniste şi din ştiinţele social-politice; exemplificarea 

rostului cercetării limbajelor româneşti şi europene; familiarizarea cu paradigme 

cultural-alternative, utile analizei şi regîndirii faptelor, evenimentelor şi fenomenelor 

trecutului, precum şi a legăturilor sale cu prezentul; familiarizarea cu cele mai 

importante concepte politice şi cu sensul lor în funcţie de timpul în care au fost 

folosite prin parcurgerea bibliografiei clasice de specialitate, precum şia celor mai 

noi contribuţii de referinţă; identificarea similarităţilor şi a particularităţilor gîndirii 

cultural-istorice româneşti şi vest-europene.  

8.  Teologie Abilitatea de a difuza, în arealul actual al cunoaşterii, temele majore ale teologiei şi 

spiritualităţii ortodoxe 

 

 
Decan, 

        Conf. univ. dr. Dana PERCEC 
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