UNIV ERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
din IAȘI

CATEDRA DE LIMBA ȘI
LITERATURA E NGLEZĂ
SCURT ISTORIC
ÎnfiinŃată în 1925, Catedra de Engleză a
UniversităŃii Alexandru Ioan Cuza din Iași,
prima de acest tip din Ńară, a fiinŃat până în
1948. În această perioadă au fost pregătite
cadre didactice de limbă engleză sub
conducerea unor profesori memorabili: Ioan
Botez, A. C. Cowley, Emil Diaconu. S-au pus
bazele unei biblioteci mai ales de literatură
clasică britanică. CărŃile au fost procurate de
Universitate sau provin din donaŃii importante
(donaŃia profesorului Ioan Botez – 1.000 de
cărŃi). ÎnvăŃământul filologic cu profilul limba
şi literatura engleză a fost reluat în 1963, sub
conducerea profesorilor Viorica Dobrovici,
Hertha Perez, Grigore Vereş. Până în anii ’90
singura specializare a fost cea didactică. Ca
urmare, Catedra a asigurat pregătirea a peste
1.000 de profesori de limbă engleză care
predau acum în întreaga Ńară şi în străinătate.
Două noi specializări, care încearcă să
răspundă pragmatic câtorva provocări
contemporane, s-au dezvoltat recent:
Traducere şi Interpretare și Studii Americane.

PROGRAME DE LICENŢĂ
ENGLEZĂ

DOTĂRI ȘI OPORTUNITĂŢI
► Laboratoare

multimedia (calculatoare,
conexiune la internet, programe informatice
specializate)
► Bibliotecă proprie (Reading Room)
► Burse de studiu în străinătate prin
program ele de m obilităţi derulate
(Erasmus+, CEEPUS etc.)

RELAŢII SUPLIMENTARE

Decanatul Facultăţii de Litere
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FACU LTATEA DE LITERE ■ C ATEDRA DE ENG LEZĂ

STUDII AMERICANE
►

Din 2004, Catedra de Engleză oferă
absolvenţilor de liceu și posibilitatea de
a se înscrie la specializarea Studii
americane, cu predare tot în limba

SPECIALIZAREA ENGLEZĂ A ȘI B

engleză și o ofertă academică variată
din zona studiilor culturale, mai precis

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

cultura și civilizaţia Statelor Unite.
►

►

Absolvenţii de liceu cu un nivel bun de

Absolvenţii de liceu pot opta pentru

Programele fiecărui an includ cursuri de

engleză ca specializare principală sau
secundară. Cursurile de cultură,

tipul Studii culturale americane, Engleza
americană și Literatura americană,

cunoaștere a limbilor engleză, franceză
și/sau germană pot opta pentru

civilizaţie, limbă și literatură engleză

cursuri de bază cărora li se adaugă:

specializarea Traducere și interpretare.

sunt predate în limba engleză la ambele
specializări (principală și secundară). În

Istoria S.U.A., Introducere în lingvistică,
Literatura comparată, Teoria și practica

Printre cursurile predate se numără:
Te rmi no lo gi e,
C o muni care

anul I, programa include cursuri de:

limbii/ textului la anul I, Instituţii

interculturală,

Cultură și civilizaţie și teoria și practica

politice, Societate și comunicare,
cursuri practice și cursuri speciale în

(drept,

limbii/ textului, Limba engleză,
Literatura engleză, Teoria și practica
limbii/

textului,

Introducere

în

lingvistică, Literatura comparată. În
afara cursurilor de bază oferite și în anii
II și III, studenţii pot opta pentru unul
dintre cursurile opţionale de literatură
sau lingvistică în ultimul an.

anii II și III.
PERSPECTIVE DE ANGAJARE
■ Profesori în învăŃământul preuniversitar
(primar și secundar) ■ ReferenŃi de
specialitate ■ Documentarişti ■ Redactori în
edituri şi mass-media ■ FuncŃionari în firme
de stat şi private ■ Traducători ■ FuncŃionari
în administraŃia publică ■ Secretari literari

PERSPECTIVE DE ANGAJARE
PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE
■ Profesori în învăŃământul preuniversitar
(primar și secundar) ■ ReferenŃi de
specialitate ■ Documentarişti ■ Redactori în
edituri şi mass-media ■ FuncŃionari în firme
de stat şi private ■ Traducători ■ Secretari
literari ■ FuncŃionari în administraŃia publică

DURATA STUDIILOR DE LICENŢĂ: 3 ani
NUMĂRUL DE CREDITE ECTS: 180
LIMBA DE PREDARE: engleza

Traduceri

economie,

specializate

domeniul bancar,

medical etc.), Interpretare consecutivă,
Interpretare
simultană,
Instit uţii
europene și Traducere computerizată.
Studenţii pot efectua practică în birouri
de traduceri, edituri etc.
Deşi în
pregǎtirea traducǎtorilor şi interpreŃilor
se acordǎ o pondere egalǎ celor douǎ
limbi strǎine studiate, la înscriere
candidaŃii vor opta pentru o limbǎ A şi o
limbǎ B.

PERSPECTIVE DE ANGAJARE

■ Traducători freelance sau în birouri de
traduceri, agenŃii, întreprinderi, edituri,
firme, etc. ■ Profesori în învǎŃǎmântul
preuniversitar (primar și secundar) ■ Servicii
de interpretare consecutivă ■ Servicii de
subtitrare, etc.

