
Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice 
 
Departamentul de Limbi şi Literaturi Clasice vă invită la o călătorie de trei ani în vechea lume 
mediteraneană, prin studierea limbilor latină & greacă veche şi a culturilor antice & medievale. 
Desigur, vă veţi întreba, la ce bun înţelegerea unor lumi aparent atât de îndepărtate şi cu ce vă 
vor ajuta cunoştinţele lingvistice şi culturale referitoare la antichitatea clasică în viitoarea 
carieră. Este o întrebare legitimă într-o societate atât de pragmatică şi de dinamică. 
Aproprierea limbilor şi a culturilor antichităţii are, în primul rând, un rol extrem de important în 
construcţia personalităţii unui viitor specialist în ştiinţele socio-umane. în al doilea rând, este o 
condiţie sine qua non pentru oricine şi-ar dori să îşi continue studiile la universităţi occidentale 
şi americane într-o serie de domenii umaniste (filologie romanică, istorie antică şi medievală, 
filosofie antică şi medievală, teologie, drept roman etc.), în care cunoaşterea limbilor clasice este 
o condiţie prealabilă pentru admiterea la studii masterale şi doctorale. 
Studiile culturale antice şi tardoantice (lingvistice, antropologico-istorice) au rolul de a oferi 
date utilizabile în reconstruirea identităţii culturale europene în contextul tensiunii dintre 
refluxul tradiţiilor locale (care urmăresc menţinerea specificului regional) şi exigenţa 
globalizării (identitatea europeană transfrontalieră). 
Azi construim România de mâine, în care ne-am dori să emigrăm. 
 
Programe de studii. La Universitatea Babeş-Bolyai limbile latină şi greacă veche se pot studia 
împreună (în formula latină - greacă veche), dar şi separat, în regim de limbă B, în combinaţie cu 
o limbă modernă (română – latină, engleză – greacă, germană – latină, franceză – greacă, italiană 
– latină etc.). 
 
Admitere. La secţia Filologie Clasică, testul de admitere poate fi susţinut atât din limba latină 
(nivel începători), cât şi dintr-o limbă modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, 
rusă) care se studiază în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. 
Pentru a urma cursurile secţiei de Filologie Clasică nu este nevoie de cunoştinţe prealabile în 
aceste domenii. Cursurile de latină şi de greacă veche pornesc de la nivel începători, fiind 
concepute în aşa fel încât să răspundă cerinţelor fiecărui nivel de cunoaştere a acestor limbi 
(începător, mediu, avansat). 
 
Facilităţi pentru studii. Reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare în cazul studenţilor la o altă 
facultate din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi a absolvenţilor unei facultăţi din cadrul 
aceleaşi universităţi. 
 
Mastere. După obţinerea licenţei în Filologie Clasică, studiile pot fi continuate pe niveluri 
multiple: lingvistice (masterate în filologie clasică, filologie romanică etc.), istorice (masterate în 
istorie antică, istorie medievală, epigrafie, paleografie), filosofice (masterat în filosofie antică şi 
medievală), teologice (masterat în studii patristice), juridice (masterat în ştiinţe juridice). 
Studiile clasice oferă o bază lingvistică şi culturală solidă pentru construirea unei cariere în 
ştiinţe socio-umane, constituind fundamentul sine qua non pentru o formaţie umanistă 
interdisciplinară. 
 
Doctorate în ştiinţe socio-umane (Filologie, Istorie, Filosofie, Teologie, Drept), în cadrul oricărei 
universităţi româneşti sau străine. Diploma de Filologie Clasică oferită de Universitatea Babeş-
Bolyai este recunoscută pe plan internaţional.  
 
Contact: Str. Horea nr. 31, cabinet 130, 400202 Cluj-Napoca 
E-Mail: clasice.cluj@gmail.com  
Web: https://lett.ubbcluj.ro/departamente/departamentul-de-limbi-si-literaturi-clasice/ 

https://clasice.orma.ro/  
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