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METODOLOGIA DE ADMITERE
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, la Facultatea de Litere, se
desfăşoară conform Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în
ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, regulament
aprobat de Senatul UniversităŃii Spiru Haret la data de 25 ianuarie 2017. Prin urmare,
toate prevederile generale din aceast regulament aprobat de Senatul UniversităŃii Spiru
Haret se aplică şi la Facultatea de Litere.
Art. 2. Programele de studii din cadrul facultăŃii pentru care se organizează
admiterea şi locurile scoase la concurs sunt următoarele:
Nr.
crt.

1.
2.

Programul de studii

Limbă şi literatură română –
modernizare şi modernitate
Traducere în domenii de
specialitate

Număr de
credite de
studiu obŃinute
la absolvire

Statutul
programului

Număr de
locuri
scoase la
concurs

120

ACREDITAT

50

120

ACREDITAT

50

Art. 3. Pentru anul universitar 2017-2018, admiterea se desfăşoară în perioada
iulie – septembrie 2017, în două sesiuni. Întrucât specificul facultăŃii nu impune o anumită
perioadă din acest interval, cele două sesiuni vor fi cele de la nivelul general al
UniversităŃii Spiru Haret, comunicate prin postul de televiziune TVH, prin publicaŃia
săptămânală Opinia NaŃională, dar şi prin afişe şi prin postere amplasate în zone de
interes, precum şi prin site-ul universităŃii şi al facultăŃii, cu accesibilitate deschisă.
Art. 4. CandidaŃii la admitere trebuie să îndeplinească cerinŃele prevăzute la art.
14 al Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în ciclul de studii
universitare de master pentru anul universitar 2017-2018, aprobat de Senatul UniversităŃii
Spiru Haret la data de 25 ianuarie 2017.
Art. 5. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conŃină:
- cerere-tip de înscriere la admitere;
- diploma de licenŃă în original sau adeverinŃa de promovare a examenului de
licenŃă în original (pentru promoŃia curentă);
- foaie matricolă / supliment la diploma de licenŃă sau situaŃie şcolară (copie
xerox);
- diploma de bacalaureat (copie xerox);
- curriculum vitae;
- eseu scris de motivaŃie a opŃiunii, în limita a 2-5 pagini;
- copie xerox a certificatului de naştere;
- copie xerox a certificatului de căsătorie (dacă e cazul);
- copie xerox a BI sau CI;
- adeverinŃă medicală;
- trei fotografii 3/4.
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CandidaŃii la admitere pentru învăŃământul de master pot utiliza şi formularul de
însciere- preînscriere on-line, aflat pe site-ul universităŃii şi facultăŃilor.
Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-15.09.2017.
CandidaŃii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere on-line sunt scutiŃi
de plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de 31.07.2017.
CandidaŃii care se înscriu on -line vor prezenta la secretariatul facultăŃii, până la 31
iulie 2017, respectiv 15 septembrie 2017, documentele necesare pentru înscriere.
Art. 6. Înscrierea candidaŃilor se desfăşoară la sediul FacultăŃii de Litere din
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 13, şi în alte spaŃii de învăŃământ ale UniversităŃii Spiru
Haret unde este organizat serviciul de secretariat.
Înscrierea la programele de studii universitare de master se realizează în perioada
15.07-15.09. 2017.
Înscrierea la concursul de admitere de face personal.
Art. 7. Concursul de admitere constă în:
a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de
admitere prezentat de candidat (aprecierea se face prin calificativele ADMIS /
RESPINS);
b) testarea cunoştinŃelor şi a capacităŃilor cognitive ale candidatului, ceea ce înseamnă
(aprecierea se face prin note de la 1 la 10):
- pentru candidaŃii la programul de studii Traducere în domenii de specialitate:
probă scrisă de traducere din şi în cuplul de limbi ales, ocazie cu care Comisia de
admitere evaluează şi motivaŃia opŃiunii candidatului pentru programul respectiv de studii
de masterat, activitatea sa profesională, ştiinŃifică şi publicistică, informarea bibliografică
vizând specializarea masteratului, abilităŃile candidatului pentru cercetarea ştiinŃifică etc.
- pentru candidaŃii la programul de studii Limbă şi literatură română modernizare şi modernitate: participarea candidatului la un interviu, organizat la
sediul FacultăŃii de Litere din Bucureşti, prin care Comisia de admitere evaluează
motivaŃia opŃiunii candidatului pentru programul respectiv de studii de masterat,
activitatea sa profesională, ştiinŃifică şi publicistică, informarea bibliografică vizând
specializarea masteratului, abilităŃile candidatului pentru cercetarea ştiinŃifică etc.
Pentru interviu, fiecare candidat este invitat să îşi aleagă, ca bază a discuŃiei, una
dintre următoarele teme:
1. Aspecte filologice în legătură cu evoluŃia tiparului şi a cărŃii la români (cu referiri la
beletristica românească).
2. Etape în evoluŃia alfabetului românesc în formarea limbii române literare.
3. Limbajul poetic eminescian.
4. Limbajul artistic românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
5. ParticularităŃile romantismului eminescian (fascinaŃia clasicului şi atracŃia modernului,
forme fixe, aprecierea poeziilor lui Baudelaire etc.).
6. Actualitatea creaŃiei eminesciene.
7. Studiul literaturii române şi componenta informatică.
8. Specii narative în proza românească din veacul al XIX-lea.
9. Forme ale dramaturgiei în teatrul românesc pre-modern şi modern din veacul al XIXlea: textul dramatic şi arta spectacolului.
10. Raportul cu modelele în poetica modernistă şi în cea postmodernă.
11. Recuperarea decalajului faŃă de proza europeană şi simultaneitatea formulelor
(modelelor) în proza interbelică românească.
12. Graiul din localitatea X (la alegerea candidatului) între tradiŃie şi înnoire.
13. Efectele reorganizării sistemului lingvistic.
14. Cauzele abaterilor de la norma lingvistică.
15. InfluenŃa engleză / franceză în limba română actuală.
16. Neologismele în presa scrisă.
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17. DirecŃiile de evoluŃie ale vocabularului românesc actual.
18. MutaŃii de sens în lexicul românesc actual.
Art. 8. Rezultatele admiterii se comunică prin afişare la avizierul facultăŃii şi pe
pagina de web în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.
Art. 9. Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu
poate fi mai mică decât 6 (şase).
Art. 10. Departajarea candidaŃilor declaraŃi admişi în urma concursului, care obŃin
rezultate identice, se face Ńinându-se seama de media generală obŃinută la examenul de
licenŃă. Această departajare se are în vedere pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare
alocată fiecărui program de studii.
Art. 11. CandidaŃii declaraŃi respinşi la programul de studii Traducere în domenii
de specialitate pot depune contestaŃii în termen de 48 de ore de la data comunicării
rezultatului. ContestaŃiile se rezolvă în termen de 24 de ore de către comisia de contestaŃii
numită la nivelul FacultăŃii de Litere. Rezultatele la contestaŃii sunt definitive şi se
afişează la sediul facultăŃii şi pe pagina web.
CandidaŃii declaraŃi respinşi la programul de studii Limbă şi literatură română modernizare şi modernitate nu pot depune contestaŃii, întrucât concursul constă într-o
probă orală.
Art. 12. Afişarea rezultatelor obŃinute la concursul de admitere se realizează în
etape, generându-se cel puŃin două tipuri de liste:
- liste provizorii, cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după admitere;
- liste definitive, cu ierarhizarea candidaŃilor, generate după soluŃionarea contestaŃiilor
care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Listele conŃin următoarele categorii de informaŃii:
- lista candidaŃilor admişi în limita numărului de locuri repartizate;
- lista candidaŃilor respinşi.
Art. 13. Prezenta Metodologie a fost aprobată de Consiliul FacultăŃii de Litere în
şedinŃa din 9 februarie 2017, dată la care intră în vigoare, urmând să fie adusă la
cunoştinŃa celor interesaŃi prin afişare atât la sediul facultăŃii, cât şi pe pagina de Internet a
facultăŃii.
Art. 14. Odată cu aprobarea prezentei metodologii, se abrogă orice dispoziŃii
contrare ei, prevăzute în metodologiile anterioare privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de admitere la masterat în cadrul FacultăŃii de Litere.
Art. 15. SituaŃiile speciale, neprevăzute în prezenta Metodologie, dar care pot
apărea, vor fi soluŃionate de către Consiliul FacultăŃii de Litere, prin elaborare de
InstrucŃiuni şi de Precizări, şi vor fi aduse la cunoştinŃă celor interesaŃi. Odată aprobate de
Consiliul facultăŃii, aceste InstrucŃiuni/ Precizări devin parte integrantă a prezentei
Metodologii. În acelaşi timp, se va Ńine seama şi de eventualele noi reglementări ce vor fi
emise de instituŃiile abilitate, respectiv de Conducerea UniversităŃii Spiru Haret.
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