
Limba şi literatura rusă 
 
Să înveţi o limbă nouă este, întotdeauna, o provocare.  
Acceptați provocarea noastră! Dacă, într-adevăr, vă interesează limba lui Puşkin şi a lui 

Dostoievski, înscriți-vă la specializarea LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ din cadrul Facultăţii de 
Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.  

În Departamentul nostru vă așteaptă o atmosferă care încurajează studiul și care este, în același 
timp, primitoare! 
 

De ce să studiați limba rusă? 
• Studierea limbii ruse se înscrie în contextul general european al învăţării limbilor străine.  
• Limba rusă este limba unui mare popor, cu bogată tradiţie istorică şi culturală. 
• Situarea geografică a ţării noastre în apropierea Rusiei oferă posibilitatea stabilirii unor 

contacte culturale şi economice cu aceasta.  
• Cunoaşterea limbii ruse este importantă pentru mediul de afaceri. Pe piaţa muncii se cer 

specialişti bine pregătiţi, foarte buni cunoscători ai limbii ruse. 
 

Opţiuni la înscrierea la admitere 
Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ funcţionează în regim de „A”, având în 

completare o specializare „B”, la alegere, din oferta facultății (română, maghiară, engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, chineză, coreeană, japoneză, ebraică, greacă 
veche, latină, literatură universală și comparată).  

Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ funcţionează şi ca specializare „B”. Dacă 
optați la „A” pentru oricare dintre celelalte limbi, puteți alege rusa ca limbă „B”. 

Opţiunea pentru rusă ca specializare de tip „A” sau „B” are mare importanţă la admitere, 
selecţia şi admiterea candidaţilor pe locuri bugetate făcându-se pe numărul de locuri alocate 
specializării „A”.  
 În cadrul specializării LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ, limba rusă se studiază de la nivel 
începător. 
 

Perioada celor trei ani de studiu 
Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ vă oferă şansa de a intra în contact cu limba 

rusă prin intermediul cursurilor practice (conversaţii, gramatică, traduceri şi retroversiuni axate pe 
diferite domenii), al cursurilor teoretice de limbă rusă contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, 
sintaxă), literatură, cultură şi civilizaţie rusă, teoria și practica traducerii. 

Studenţii noștri au posibilitatea aprofundării cunoştinţelor de limbă rusă prin participarea la 
studii parţiale în mediul lingvistic rusesc, existând posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în Rusia 
și a unor burse de studiu Erasmus+ la diferite universități din Europa (un semestru de studii, respectiv 
participare la școală de vară).  

De asemenea, studenţii noştri pot audia cursuri şi prelegeri ţinute de specialişti din ţară şi din 
străinătate, invitaţi la Departamentul de limbi și literaturi slave pe baza relaţiilor şi acordurilor 
existente cu universităţile partenere. 

 
La finalizarea studiilor 
În urma absolvirii specializării Limba şi literatura rusă (ca limbă „A” sau ca limbă „B”), 

competenţele dobândite la cursurile teoretice şi practice de limbă permit profesarea în învăţământ sau 
în cercetare, precum şi ocuparea unor posturi de traducători, redactori, lectori şi corectori (la edituri, 
institute şi centre culturale, birouri de traduceri, în presă etc.). Studierea limbii ruse, considerată limbă 
cu grad de dificultate sporit şi cu un număr relativ redus de cunoscători (în comparaţie cu alte limbi de 
circulaţie internaţională), oferă oportunităţi suplimentare de angajare pe piaţa muncii: absolvind 
specializarea Limba şi literatura rusă, cresc şansele de a lucra în servicii lingvistice axate pe diferite 
domenii (turism, economie etc.). 
 


