DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ
Nivel LICENŢĂ (Bachelor) de 3 ani
INFORMAȚII GENERALE: În cadrul Facultății de Litere a Universității româneşti din
Cluj a fost înființată în 1919 o catedră de germanistică, a cărei coordonator trebuia să
acționeze ca un ,,mediator cultural între români și sașii transilvăneni” (Sextil Pușcariu).
Astăzi, Departamentul de Limba şi Literatura Germană contribuie la formarea
specialiştilor ȋn domeniul limbii şi literaturii germane, concentându-se pe cercetarea
limbii germane contemporane, a istoriei literaturii, culturii și civilizaţiei germane și
austriece. Sunt oferite cursuri exclusiv ȋn limba germană ȋn domeniile literatură,
lingvistică, pragmatică, cultură şi civilizaţie. Catedra este sprijinită de trei vorbitori nativi
din Germania şi Austria. Anual are loc câte o excursie de studiu ȋn Germania, se
organizează colocvii cu studenţi din spaţiul germanofon, workshop-uri şi multe alte
activităţi interculturale.
Nivel MASTERAT de 2 ani
Denumirea programului de masterat: „Germanistica ȋn context european“
INFORMAȚII GENERALE: Pe parcursul celor 4 (patru) semestre, cursurile de
masterat oferă o privire de ansamblu asupra germanisticii ca disciplină culturală
europeană, văzută din perspectivă interdisciplinară literară, istorica, filosofică, culturală,
comunicativ-pragmatică şi didactică. Pe lângă informaţii despre istoria spaţiului
germanofon şi noţiuni de filosofie germană contemporană, despre literatura de expresie
germană vizând autori, curente literare, genuri şi specii, sunt abordate şi tehnici speciale
de analiză literară şi de teoria şi practica traducerii. Traducerea, ca act de comunicare
interculturalǎ, se bazeazǎ pe relaţia de complementaritate între artǎ şi ştiinţǎ. Se
analizează autori contemporani de succes pe „piaţa beletristică” germană, permiţându-se
studenţilor prezentarea şi discutarea unor probleme specifice ca hibriditatea,
interculturalitatea şi intertextualitatea.
COLABORĂRI: Universităţile din Viena, Leipzig, Osnabrück, Potsdam, Regensburg,
TU Dresda, Universitatea Europa Flensburg, Universitatea Ludwigsburg, Universitatea
Julius-Maximilians Würzburg, Universitatea Eberhard Karls Tübingen, Université ParisSorbonne ș.m.a.
POSIBILE ARII DE MUNCĂ: Posturi ȋn ȋnvătământul preuniversitar şi universitar,
cercetare, activități jurnalistice în presă și mass-media, profesii literare, culturale şi de
comunicare (editor, consilier cultural sau de comunicare), ocupații în cadrul bibliotecilor.
CUNOŞTINŢE DE LIMBA GERMANĂ: Se cer cunoştinţe bune de limbă germană,
oral şi scris (nivel B1-Bachelor; nivel B2-Masterat).
CONTACT: Adresă: str. Horea 31, RO - 400202, Cluj-Napoca, Tel.: +40-264 532 238,
PERSOANĂ DE CONTACT: Conf. univ. dr. Daniela Vladu,
E-Mail: daniela.vladu@ubbcluj.ro

