Departamentul de Limba și Literatura Engleză oferă un program de licență, trei programe de
masterat (Studii culturale britanice, Studii irlandeze, Direcții actuale în lingvistică) și posibilitatea
de a continua studiile la nivelul doctoratului.
Programul de licență propune o gamă variată de cursuri, îmbinând expertiza consacrată a studiului
filologic cu disciplinele de frontieră situate în avangarda științelor umaniste. Obiectivul final al
programului este de a dezvolta, pe lângă abilitățile lingvistice și comunicaționale, gândirea critică
și capacitatea de interpretare a studenților, punându-le astfel la dispoziție o serie de competențe
cruciale atât pentru inserția pe piața muncii, cât și pentru dezvoltarea lor personală. Absolvenții
Departamentului pot alege diverse traiectorii profesionale, care includ atât opțiunea tradițională a
carierei didactice, cât și numeroase alte oportunități de a lucra în companii private. O componentă
importantă a preocupărilor Departamentului o constituie cercetarea științifică avansată în care, în
urma transferului de cunoștințe în procesul didactic, să poată fi atrași studenții din toate ciclurile
de studiu.
Oferta de cursuri a Departamentului de Limba și Literatura Engleză are în vedere explorarea în
profunzime a culturii anglofone, a varietății sale de manifestări și a profundului ei impact asupra
lumii. Departamentul echilibrează astăzi studiul operelor literare scrise în limba engleză cu șansa
de a explora alte forme de artă în raport cu literatura, limba engleză și tradițiile intelectuale conexe.
Dincolo de insuflarea abilităților de gândire critică și rigoare științifică, abordarea noastră este una
dinamică și fluidă. Cursurile obligatorii urmăresc evoluția istorică a literaturii engleze și americane
(literatura engleză veche și a Renașterii, literatura epocii iluministe, poezia secolului al XVIIIlea și romantismul, literatura epocii victoriene, literatura engleză a secolului XX și contemporană,
literatura americană) și aprofundarea cunoștințelor de lingvistică tradițională (fonetică,
lexicologie, morfologie, sintaxă, istoria limbii) sau teoretică (semantică formală, gramatică
generativă). Acestora li se adaugă o serie de cursuri opționale și practice care le permit studenților
să își întregească cunoștințele din perspectiva propriilor interese de cunoaștere și să aibă contact
cu texte de expresie engleză publicate în diferite părți ale lumii. Studenții noștri își vor dezvolta
abilitățile de citire, precum și cele de plasare a textelor literare în contexte intelectuale și istorice
mai largi; vor examina procesele critice prin care analizăm și apreciem aceste texte, vor studia
forme și tehnici literare, vor evalua diferite abordări critico-teoretice și vor studia dezvoltarea
limbii engleze.
În completarea programului academic, studenții noștri pot participa la cercuri de lectură (cum ar fi
întâlnirile periodice ale cercului Heterotopia), la un grup de teatru, sau la activitățile centrelor de
cercetare găzduite de Departament (Centrul de Istoria Cărții și a Textelor CODEX, Centrul de
Cercetare a Romanului Anglofon Modern, Institutul de Pragmatici ale Comunicării).
Departamentul nostru, cel mai mare departament de limba și literatura engleză din România, fondat
în 1919, a găzduit unii dintre cei mai eminenți critici, cărturari și profesori. Ceea ce le oferim, pe
scurt, studenților noștri este o experiență unică, bazată pe o tradiție academică de peste un secol,
dar caracterizată prin deschiderea spre modernitate, integrare și respect reciproc. Departamentul
de Limba și Literatura Engleză de la Cluj este și intenționează să rămână o comunitate înfloritoare
și cosmopolită de savanți și studenți uniți în angajamentul față de educație și cercetare. Studenții

noștri nu au nevoie decât de o anumită curiozitate intelectuală care să îi determină să încerce lucruri
noi și să pună întrebări.

