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Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste şi Arte
Contact:
Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură
admitere-lit@unitbv.ro
Facultatea: Litere
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Adrian LĂCĂTUŞ, a.lacatus@unitbv.ro
Competenţe dezvoltate:
 dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice şi a competenţelor practice de comunicare eficientă
în limbile chineză și română/ engleză/ franceză/ germană;
 cunoaşterea principalelor curente şi teorii literare, a operelor semnificative din literatura
chineză şi a interferenţelor acestora cu alte spaţii culturale; analiza și interpretarea operelor
literare la nivel formal, la nivelul conținutului și prin raportare la contextul cultural;
 cunoașterea principalelor modele și concepte ale lingvisticii teoretice;
 dezvoltarea capacităţii de adecvare la situaţii specifice de comunicare, la moduri şi stiluri de
comunicare variate.
Scurtă descriere a programului de studii
În componenta didactică a programului nostru de studii se află discipline fundamentale
(precum teoria literaturii, literatura comparată, teoria culturii şi studii culturale, lingvistica generală),
discipline de specialitate şi complementare (civilizație chineză, istoria literaturii chineze, limbă
chineză contemporană, limbi şi literaturi străine, cursuri opţionale pentru disciplinele fundamentale
şi de specialitate în domeniu).
Cursul de Limbă chineză contemporană, dincolo de
dimensiunea sa teoretică, îşi propune şi două obiective
practice importante: să consolideze modelele însuşite la
seminarele de practica limbii şi să ofere studenţilor o
metodă eficientă de analiză a frazei, ca bază pentru lucrul pe
text.
Cursul de Civilizaţie chineză îşi propune prezentarea
celor mai importante aspecte privitoarea la evoluţia
civilizaţiei chineze, cu accent pe evidenţierea mutaţiilor
produse la nivelul mentalităţilor, desfăşurării procesului istoric, precum şi a fenomenelor culturale.
Cursul de literatura chineză oferă o abordare cronologică, evidențiind caracteristicile diferitelor
perioade ale literaturii chineze în relație cu contextul cultural și social, oferind totodată studenților
posibilitatea de a intra în contact cu opera autorilor reprezentativi pentru această literatură.

Perspective după finalizarea studiilor:
Posibilităţile de inserţie profesională sunt variate,
absolvenţii noştri se pot orienta înspre diferite domenii ale
spațiului cultural și social: filologi și asistenţi de cercetare
în domeniul filologiei, consilieri culturali, traducători,
interpreţi, interpreţi relaţii diplomatice, referenţi literari,
editori, redactori, funcţionari de stat şi funcţionari publici.

