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STRUCTURA EXAMENELOR DE LICENȚĂ 

Sesiunea IULIE 2022 

 

Examenul de licență din sesiunea IULIE 2022 va consta în următoarele probe: 

I. Proba scrisă – 4 IULIE 2022: 

 - examen scris - cunoştințe fundamentale și de specialitate (3 ore) 

II. Susținerea lucrării de licență – ZI -  8 iulie  /  ID - 9 iulie 2022. 

 

STRUCTURA EXAMENELOR DIN PROBA SCRISĂ: 

 

Programul LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ STRĂINĂ 

 

1. Disciplina fundamentală – la alegere dintre: 

Teoria literaturii şi Teoria culturii sau Lingvistică generală sau Literatura comparată 

2. Discipline de specialitate:  

- se aplică principiul complementarității dintre domeniul lucrării de licență şi 

domeniul disciplinei de specialitate. 

Situația 1: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul literaturii (inclusiv 

teoria literaturii) sau studiilor culturale vor da examen la disciplinele de specialitate 

din cele două limbi contemporane pe care le-au studiat (LRC şi LEC/ LFC/ LGC). 

Situația 2: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul lingvistic vor da 

examen la disciplinele de specialitate din literatură română şi folclor şi literatură 

engleză/ literatură franceză/ literatură germană. 
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Programul LIMBA ŞI LITERATURA CHINEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ/ ENGLEZĂ / 

FRANCEZĂ / GERMANĂ 
 

1. Disciplina fundamentală – la alegere dintre: 

Teoria literaturii şi Teoria culturii sau Lingvistică generală sau Literatura comparată 

2. Discipline de specialitate:  

- se aplică principiul complementarității dintre domeniul lucrării de licență şi 

domeniul disciplinei de specialitate. 

Situația 1: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul literaturii (inclusiv 

teoria literaturii) sau studiilor culturale vor da examen la disciplinele de specialitate din 

cele două limbi contemporane pe care le-au studiat (LCC şi LRC/ LEC/ LFC/ LGC). 

Situația 2: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul lingvistic vor da 

examen la disciplinele de specialitate din literatură chineză şi literatură română şi 

folclor/ literatură engleză/ literatură franceză/ literatură germană. 

 

Programul LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ/ 

FRANCEZĂ/ GERMANĂ 
 

1. Disciplina fundamentală – la alegere dintre: 

Teoria literaturii şi Teoria culturii sau Lingvistică generală sau Literatura comparată 

2. Discipline de specialitate:  

- se aplică principiul complementarității dintre domeniul lucrării de licență şi 

domeniul disciplinei de specialitate. 

Situația 1: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul literaturii (inclusiv 

teoria literaturii) sau studiilor culturale vor da examen la disciplinele de specialitate din 

cele două limbi contemporane pe care le-au studiat (LEC şi LRC/ LFC/ LGC). 

Situația 2: studenții a căror lucrare de licență este în domeniul lingvistic vor da 
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examen la disciplinele de specialitate din literatură engleză şi literatură română şi 

folclor/ literatură franceză/ literatură germană. 

 

Programul STUDII AMERICANE 

1. Disciplina fundamentală – la alegere dintre: 

Literatura americană sau Teoria culturii şi Introducere în studii culturale 
2. Discipline de specialitate – la alegere dintre: 

Identități culturale sau Cultura populară americană sau Instituții şi viață publică în SUA 
 
 

Programul LIMBI MODERNE APLICATE 

1. Discipline fundamentale: cele două limbi contemporane studiate:  

LGC şi LEC, LFC şi  LEC,  LFC şi LGC 

2. Discipline de specialitate: TRADUCTOLOGIE la cele două limbi pe care le-au studiat 

(germană şi engleză, franceză şi engleză sau franceză şi germană) 

 

Se pot prezenta la licență / disertație numai absolvenții integralişti care au achitat complet 

taxa de şcolarizare! 

Formularele necesare înscrierii şi completării dosarului, precum şi tematica se găsesc pe site-

ul Facultății  de Litere. 

 

 

Conf. dr. Adrian Lăcătuş, 

Decanul Facultății de Litere 

 

 


