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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: 
Limbă și literatură 
Programul de studii: Limba și literatura 
franceză - Limba și literatura modernă  
(italiană, engleză, germană, turcă) (IF)

Criterii de selecție:  

1. Scrisoare de intenție (în limba 
franceză) evaluată cu Admis/ 
Respins; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor 
obținute de către candidat la 
disciplina Limba și literatura 
franceză / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută  în cei patru 
ani de studiu liceal;

2. Nota  la  disciplina Limba și 
literatura franceză / Limba națională 
(limba statului care a eliberat 
diploma de bacalaureat), obținută 
la examenul de bacalaureat.

Domeniul de studii: Limbă și 
literatură 
Programul de studii: Limba și literatura 
engleză - O limbă și literatură modernă  
(germană / turcă  /italiană/ franceză)

Criterii de selecție:  

1. Scrisoare de intenție (în limba 
engleză) evaluată cu Admis/ 
Respins; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor 
obținute de către candidat la 
disciplina Limba și literatura 
engleză / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută  în cei patru 
ani de studiu liceal;

2. Nota la disciplina Limba și 
literatura engleză / Limba națională 
(limba statului care a eliberat 
diploma de bacalaureat), obținută 
la examenul de bacalaureat.

 Facultatea de Litere asigură formarea de specialiști în domeniile Limbă și 
literatură / Filologie, Studii Culturale și Științe ale Comunicării, vizând calificări diverse, 
relevante și atractive din perspectiva inserției socio-profesionale a absolvenților. 
Activitatea de educație este susținută de cercetarea științifică substanțială, cu mize 
inter/multi/transdisciplinare.  

 Studenții fiecărui program de studii universitare de licență beneficiază de 
trasee de pregătire profesională ghidate de cadrele didactice ale facultății, alături  de 
lectorii străini şi profesori invitați de la prestigioase universități din țară și străinătate.

 Studenţii sunt implicați activ în viața științifică a facultății, fie prin participarea 
la sesiunile de comunicări științifice, ateliere, conferințe, lansări de carte, activități 
de voluntariat, fie prin integrarea în echipele de proiect din cadrul centrelor de 
cercetare.

 Tinerii sunt stimulați să-și continue parcursul profesional prin programele de 
studii universitare de master şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere, de 
Institutul Școlilor Doctorale sau de alte instituții de profil.



Domeniul de studii: 
Limbă și literatură 
Programul de studii: Limbă și literatură  
română - O limbă și literatură modernă  
(engleză, italiană) (IFR)

Criterii de selecție:  

1. Scrisoare de intenție (în limba 
română) evaluată cu Admis/ 
Respins; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor obținute 
de către candidat la disciplina 
Limba și literatura română / Limba 
națională (limba statului care a 
eliberat diploma de bacalaureat), 
obținută  în cei patru ani de studiu 
liceal;

2. Nota la disciplina Limba și literatura 
română / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută la examenul 
de bacalaureat.

Domeniul de studii: 
Limbă și literatură 
Programul de studii: Limba și literatura 
română - O limbă și literatură modernă  
(engleză/ germană/ franceză/ italiană/ 
turcă) (IF)

Criterii de selecție:  

1. Scrisoare de intenție (în limba 
română) evaluată cu Admis/ 
Respins; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor obținute 
de către candidat la disciplina 
Limba și literatura română / Limba 
națională (limba statului care a 
eliberat diploma de bacalaureat), 
obținută  în cei patru ani de studiu 
liceal;

2. Nota la disciplina Limba și literatura 
română / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută la examenul 
de bacalaureat.

Domeniul de studii: Studii culturale
Programul de studii: Studii americane 
(în limba engleză) (IF)

Criterii de selecție:  

1. Scrisoare de intenție (în limba 
engleză) evaluată cu Admis/ 
Respins; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor obținute 
de către candidat la disciplina 
Limba și literatura engleză / Limba 
națională (limba statului care a 
eliberat diploma de bacalaureat), 
obținută  în cei patru ani de studiu 
liceal;

2. Nota la disciplina Limba și literatura 
engleză / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută la examenul 
de bacalaureat.

Domeniul de studii: 
Științe ale comunicării (IF)
Programul de studii: Jurnalism 

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limba română) 
evaluat cu notă - 50 %; 

2. Media generală a examenului de 
bacalaureat - 50%.

Criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a mediilor obținute 
de către candidat la disciplina 
Limba și literatura română / Limba 
națională (limba statului care a 
eliberat diploma de bacalaureat), 
obținută  în cei patru ani de studiu 
liceal;

2. Nota la disciplina Limba și literatura 
română / Limba națională (limba 
statului care a eliberat diploma de 
bacalaureat), obținută la examenul 
de bacalaureat.

IF - Învățământ cu frecvență
IFR - Învățământ cu frecvență redusă 



Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: 
Studii anglo-americane

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limba engleză) 
– 50 % ;

2. Media mediei anilor de studii 
universitare de licență și a notei 
obținute la lucrarea de licență               
– 50 %.

Criterii de departajare: 

1. Media generală a anilor de studii 
universitare de licență;

2. Media generală a anului terminal 
de studii universitare de licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Comunicare 
și discurs intercultural în spațiul 
european 

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limba română) 
– 50 %; 

2. Media mediei anilor de studii 
universitare de licență și a notei 
obținute la lucrarea de licență              
– 50 %.

Criterii de departajare: 

1. Media generală a anilor de studii 
universitare de licență;

2. Media generală a anului terminal 
de studii universitare de licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Limbile moderne 
în dinamică plurilingvă

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limbile 
franceză și engleză) – 50 %;

2. Media mediei anilor de studii 
universitare de licență și a notei 
obținute la lucrarea de licență                
– 50 %.

Criterii de departajare: 

1. Media generală a anilor de studii 
universitare de licență; 

2. Media generală a anului terminal 
de studii universitare de licență.

Domeniul de studii: Filologie 
Programul de studii: Studii de 
românistică 

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limba română) 
– 50 %; 

2. Media mediei anilor de studii 
universitare de licență și a notei 
obținute la lucrarea de licență               
– 50 %.

Criterii de departajare: 

1. Media generală a anilor de studii 
universitare de licență; 

2. Media generală a anului terminal 
de studii universitare de licență.

STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER Domeniul de studii: 

Științe ale comunicării
Programul de studii: Relații publice 
și dezvoltare interculturală 

Criterii de selecție:  

1. Eseu motivațional (în limba română) 
– 50 %; 

2. Media mediei anilor de studii 
universitare de licență și a notei 
obținute la lucrarea de licență               
– 50 %.

Criterii de departajare: 

1. Media generală a anilor de studii 
universitare de licență; 

2. Media generală a anului terminal 
de studii universitare de licență.



BAZA MATERIALĂ

 Facultatea de Litere dispune de o bază materială specifică propriei activități 
didactice și de cercetare, în concordanță cu standardele de calitate ale domeniilor 
de studiu - săli de curs și seminar dotate cu tehnologie performantă, laboratoare 
multimedia, biblioteci ale lectoratelor cu un fond de carte generos, spații de cercetare, 
spații administrative etc. 

• Sesiunea anuală de comunicări științifice ale studenților, masteranzilor                              
și doctoranzilor;

• Concursuri de traduceri; 
• Concursuri de scriere creativă;
• Concursuri de fotografie. 

CONCURSURI STUDENȚEȘTI

• Centrul de Cercetare „Interferențe culturale”
• Centrul de Cercetare „Metacogniție şi transdisciplinaritate” (M&T)
• Centrul de Cercetare și Dezvoltare Profesională „Studiile Românești în Context 

Internațional” (STUR)
• Centrul de Cercetare „Limbi și Literaturi romanice” (LiLiRo)
• Centrul de Cercetare și Documentare pentru Germaniștii din Dobrogea

CENTRE DE CERCETARE 



 Decizia de a urma programul de master Studii anglo-americane 
a luat naștere din dorința de a dobândi un spectru larg de cunoștințe 
interdisciplinare în baza unei abordări inovatoare care oferă 
instrumentele intelectuale necesare unei cariere de succes în contextul 
cerințelor impuse de mediul profesional globalizat în care trăim. 
  Competențele și cunoștințele acumulate pe parcursul celor 
doi ani de studiu sunt valoroase și, cel mai important, transferabile 
oricărui domeniu de activitate sau loc de muncă. Acest program de 
master te pregătește pentru viitoarea activitate profesională, fie ea în 
mediul academic sau în mediul de afaceri. După terminarea studiilor, colegii de master au 
ales să urmeze cariere precum cea de profesor, corporatist, traducător sau antreprenor și 
a fost o experiență minunată să ne sprijinim reciproc în demersul profesional și să obținem 
fiecare o perspectivă asupra diferitelor oportunități de angajare.  
  Parcursul meu academic în cadrul universității a fost înnobilat de sprijinul pe care 
l-am primit din partea profesorilor. Profesorii din departament sunt specialiști în domeniu, 
dedicați și interesați de progresul și perspectivele academice ale studenților. Cuvintele de 
încurajare primite din partea acestora m-au ajutat să capăt încrederea necesară să particip 
la primele conferințe care mi-au lansat cariera de tânăr cercetător.
 În prezent sunt asistent universitar doctor, iar experiența în cadrul Universității 
Ovidius din Constanța  este busola care îmi ghidează pașii în viața academică.  

ALINA COJOCARU
Asistent universitar doctor, Universitatea Ovidius din Constanța
Absolventă a programului de licență Limba și literatura engleză - limba
și literatura franceză, promoția 2014, a programului de master Studii anglo-
americane, promoția 2016, Studii doctorale în domeniul Filologie,  Școala 
Doctorală de Științe Umaniste a UOC, 2019

ABSOLVENȚI DE SUCCES ABSOLVENȚI DE SUCCES 

 Facultatea de Litere din cadrul UOC s-a bucurat mereu de o 
foarte bună reputație, astfel că am avut convingerea, încă de pe băncile 
liceului, că voi alege un program de studiu recunoscut pentru rigoarea 
academică, cu profesori de o înaltă ținută intelectuală, care să mă 
formeze în spiritul literelor. 
 Așteptările pe care le-am avut inițial au fost depășite, în timp, 
pentru că m-am bucurat să găsesc în cadrul programului de licență 
un mediu dinamic, care stimulează creativitatea, gândirea critică 
riguroasă și originalitatea abordărilor. Competențele deprinse aici nu 
m-au pus  doar în slujba cărților, ci s-au dovedit a fi o achiziție valoroasă 
și dincolo de mediul academic de la Constanța. Astfel, m-am bucurat să accesez o bursă 
de studiu DAAD, în Germania, o oportunitate pentru mine de a pune în practică tot ceea ce 
învățasem până la acel moment, de a cunoaște noi studenți și de a împărtăși bune practici 
din experiența noastră de studiu. 
 Totodată, m-am bucurat să aflu că reputația Literelor de la Constanța a ajuns și în 
centrele universitare din toată țară. Posibilitatea de a descoperi și alte colective academice, 
în cadrul conferințelor naționale studențești, a fost unul dintre câștigurile substanțiale ale 
studenției. Mai mult decât atât, am avut ocazia, alături de colegii din generația mea, să ne 
înscriem diversele interese de cercetare academică într-un circuit de idei cu vizibilitate la 
nivel național, dar și internațional, atât prin discuțiile prilejuite de colocviile naționale, cât și 
prin publicațiile ulterioare. Acestea, printre multe alte motive, m-au determinat să urmez un 
parcurs academic care a vizat toate ciclurile de studii (master, doctorat), în cadrul aceleiași 
facultăți, și să duc mai departe, în calitate de asistent universitar, spiritul filologiei. 

MĂDĂLINA STOICA
Asistent universitar doctor, Universitatea Ovidius din Constanța
Absolventă a programului de licență Limba și literatura română –
limba și literatura germană, promoția 2014, a programului de master Studii 
de românistică, promoția 2016, Studii doctorale în domeniul Filologie, Școala 
Doctorală de Științe Umaniste a UOC, 2021



 Am urmat cursurile Facultății de Litere cu interes și plăcere în 
același timp. Seriozitatea organizării cursurilor, temele abordate 
și dedicarea profesorilor au făcut ca, după o zi obositoare, orele 
de curs să fie cel mai plăcut moment al zilei.
 Pentru mine, cel puțin, atât seminarele, cât și cursurile la 
care am participat au avut un rol major în a mă ajuta să înțeleg mai 
bine lumea în care trăim. A fost o bucurie să ascult și să particip 
în mod activ la cursurile ținute de un corp profesoral deosebit de 
bine pregătit, format din cadre cu ținută academică, de  erudiția, 
răbdarea și deschiderea cărora m-am simțit încurajată și pentru care le mulțumesc. 

ALINA AL-FARRA
Funcționar public, M.A.I. 

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a programului de licență Limba și literatura română -
limba și literatura engleză (IFR), promoția 2014,  și a programului de master 
Studii anglo-americane, promoția 2019

 Înscrierea la  specializarea Jurnalism a reprezentat startul 
către cea mai frumoasă profesie din lume.
 În cei trei ani de studiu am învățat ce înseamnă etica profesiei 
de jurnalist, cât este de important să fii analitic, cum să mă adaptez 
la situații deosebite și cum să îmi duc la îndeplinire sarcinile cu 
mult mai multă responsabilitate.  Anii de studiu au reprezentat, 
de fapt, un „voiaj” către universul fascinant al Jurnalismului. 
 Acum, la zece ani de la absolvire, pot spune că a fost cea mai 
bună decizie pe care am luat-o. O decizie care m-a condus către 
profesia care îmi oferă experiențe inedite, îmi permite să întâlnesc oameni deosebiți 
și îmi dă posibilitatea să contribui la schimbarea în bine a societății. 

ANA MARIA STANCU 
Corespondent TVR 
Absolventă a programului de licență Jurnalism, promoția 2012

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

 Pentru mine,  Universitatea Ovidius din Constanța reprezintă 
un reper existențial important. În calitate de licențiat în Litere, 
apoi de absolventă de master și, ulterior, de doctor al acestei 
instituții, am avut parte de experiențe minunate și de oportunități 
extraordinare. 
 Reîntoarcerea pe băncile universității pentru studiile de master 
a fost momentul în care destinul mi s-a schimbat căci astfel mi s-a 
redeschis apetitul pentru cercetare. Lucrarea de disertație si teza 
de doctorat realizate sub îndrumarea d-nei prof. dr. habil. Monica 

Vlad, excelent îndrumător, reprezintă, pentru mine, încununarea carierei didactice.   
 În momentul în care cercetarea mea doctorală a fost recompensată cu premiul 
al III-la în cadrul competiției internaționale francofone de la Lausanne în 2018, am 
știut că studiile de franceză de la Universitatea Ovidius din Constanța sunt situate cu 
adevărat pe harta performanței științifice internaționale. 
 După absolvirea studiilor de master am reușit angajarea pe postul de inspector 
resurse umane, în cadrul unei firme de recrutare personal navigant, fără experiență 
anterioară în domeniu, ci doar datorită abilităților de comunicare dobândite în timpul 
studiilor de specialitate. M-a ajutat și experiența acumulată ca reprezentant de an 
în cadrul Senatului Universității Ovidius din Constanța, unde adesea prezentam 
cerințele și eventualele nemulțumiri ale colegilor de an. 

VERONICA-DIANA HAGI
Profesor de limba franceză, Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” 
Absolventă a programului de licență Limba și literatura franceză - 
limba și literatura italiană, promoția 2000, a programului de master 
Limba franceză și plurilingvism în spațiul european, promoția 2016, 
și a Școlii Doctorale de Științe Umaniste a UOC, 2016



PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ

Domeniul de licență - Limbă și literatură:
• filolog, profesor în învățământul gimnazial (condiționat de parcurgerea modulului 

DPPD), consilier în învățământ și instituții publice, redactor, traducător, interpret, 
scriitor, publicist, documentarist etc.   

Domeniul de licență - Studii culturale:
• manager cultural, consilier școlar, manager proiecte, editorialist, redactor, 

secretar diplomatic, expert relații externe, traducător etc.  

Domeniul de licență - Științe ale comunicării:
• ziarist, redactor, redactor/ comentator radio - TV. 

PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTER

Domeniul – Filologie:
• filolog, profesor în învățământul liceal (condiționat de parcurgerea modulului 

DPPD), consilier instituții publice, consilier învățământ, critic literar, redactor, 
cercetător în filologie, editorialist, documentarist, specialist proprietate 
intelectuală, traducător etc. 

Domeniul - Științe ale comunicării:
• specialist în relații publice, mediator, specialist protocol și ceremonial, purtător 

de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator relații, organizator 
târguri și expoziții, manager atragere fonduri. 

PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

• INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

• CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA

• CAMBRIDGE SCHOOL OF CONSTANȚA 

• INTERNATIONAL HOUSE BUCHAREST 

• BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „I. N. ROMAN”

• HELEN DORON ENGLISH

• UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA DOBROGEA 

• CONSTANȚA TV

• DOTTO TV

• EXPERT FORUM


