
Limba și literatura italiană 

Licență 

 

Programul de limba și literatura italiană de la Facultatea de Litere își propune o serie de 

obiective formative atractive atât pentru o bună formare culturală, cât și pentru actuala piață a muncii, 

Italia fiind unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României. Studenții noștri vor obține 

cunoștințe aprofundate și o bună capacitate critică în domeniul Literaturii, Lingvisticii și Filologiei 

italiene, cât și cunoștințe tehnice importante pentru a folosi în mod concret limba italiană, în scris și 

oral, în cele mai diferite contexte profesionale. Absolvenții vor dobândi de asemenea competența de 

a integra cunoștințe complexe și de a emite judecăți de valoare, își vor consolida simțul critic și 

abilitatea de a utiliza instrumentele informatice în domeniul limbilor străine, vor căpăta noi capacități 

de învățare care le vor permite continuarea studiilor, inclusiv în mod autonom, în domeniile dorite. 

Programul de studiu oferă cursuri de limbă, literatură și civilizație italiană, activități curiculare și 

extracuriculare în domeniul traducerilor literare și specializate, burse de studiu (Erasmus și CEEPUS) 

în universități de prestigiu din Italia și din Europa, module lingvistice intensive pentru începători. 

Datorită competențelor obținute în anii de studiu, absolvenții de limba și literatura italiană pot lucra 

în diferite instituții, cum ar fi în arhivele sau bibliotecile, centrele culturale, editurile, în centre de 

studiu și de cercetare, dar, mai ales, în birouri de traduceri, în învățământ, în cadrul firmelor italiene 

prezente pe piața românească în domeniile cele mai variate, de la secretariat, la administrație, 

marketing, management sau mediere culturală, în condițiile în care cunoașterea optimă a limbii este 

cheia unei viitoare formări profesionale la locul de muncă. De asemenea absolvenții de limba și 

literatura italiană au posibilitatea de a continua parcursul de formare prin cursuri de masterat, putând 

a se orienta eventual și spre cercetare, prin intermediul școlilor doctorale ale Universității. 

 


