
Cine suntem?  

Istoria Facultăţii de Litere începe în 12 
iunie 1945, când la Balţi s-a deschis 
Institutul Învăţătoresc. Primele două 
facultăţi ale acestei instituţii de 

învățământ sunt  cele de Istorie şi Filologie și Ştiinţe ale 
Naturii şi Geografie. Deşi instituţia este supusă mai 
multor reorganizări –  în Institut Pedagogic, în 1953 şi 
1954, iar ulterior în Universitate de Stat (1992) – ea va 
păstra mereu în structura sa Facultatea de Litere. 

 
 

De ce Litere USARB? 
• Cadre didactice calificate: 
Doctori și doctori habilitați în domeniu; 

Profesioniști cu studii editate în țară și peste hotare; 

Didacticieni renumiți, autori de manuale și ghiduri 

școlare; 

Poeți, prozatori, publiciști și critici literari, membri ai 

Uniunii Scriitorilor din țară și din România. 

 

• Strategii 
 Studenții au posibilitatea să participe la lansări de carte, 

întâlniri cu prestigioși oameni de cultură din țară și de 

peste hotare (profesori universitari, scriitori, publiciști, 
dramaturgi, editori, redactori etc.). Facultatea asigură 

formarea competențelor corespunzătoare disciplinelor 

prevăzute de planurile de studii, dar și achiziţionarea 

cunoștinţelor de cultură generală, organizând, în acest 
sens, concursuri de traducere, recitaluri de poezie,  
mese rotunde, victorine tematice etc.  

 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Specialități acreditate național și 

internațional 
 
 
 
 
 

• Oportunități de manifestare 
Studenților Facultății de Litere li se deschid perspective: 

Lucru individual în laboratoarele lingofonice 

ale Facultății. 

Lucru în teren (Parlament, Ambasade, birouri 

de traducere, Studiouri Radio și TV, școli etc.) 

  
Stagii de mobilitate în diverse programe. 

Dimensiunea interculturală se consolidează prin stagii 
de mobilitate. Astfel, studentului USARB i se creează 

condiții pentru a studia, timp de un semestru, în 

universitățile europene: Alexandru Ioan Cuza 
University of Iasi; Lisbon Technical; University, 
Portugal; Lithuanian University of Health Sciences; 
University of Sannio, Italy; University of Paderborn 
Germany; University of Lleida, Spain; Hogeschool van 
Amsterdam; International University; College, Bulgaria; 
University of Leipzig; Agrocampus Ouest, France etc. 

USARB se remarcă prin cele mai multe programe și 

acorduri de colaborare care asigură mobilitatea 

studențească și academică:  
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Ce formăm? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Oportunităţi de angajare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unde suntem? 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 

str. Pușkin, 38, Bălți, MD 3100, blocul III 
http://www.usarb.md/ 
https://www.facebook.com/litere.usarb/ 

 

0 231 52 339  
           0 231 52 472 

 
• Acte necesare înscrierii la USARB 

 

 Fișa de înscriere la concurs  

 Două copii ale buletinului de identitate; 

 Actul de studii, în original, cu anexa respectivă; 

 Certificatul medical-tip (nr. 086-E); 

 Diplome de gradul I-III, obținute de către 

candidați la concursuri (opțional);.  

 4 fotografii 3×4 cm; 

 Copia livretului militar sau a adeverinței de 

recrutare; 

 Certificatul de studii cu notele examenelor de 

bacalaureat;  

 Extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele 

angajate în câmpul muncii); 

 Chitanța de plată a taxei de înscriere. 

 

 

 

 

 

Comisia de admitere: 
telefon: 

 +373 231 52344 
 +373 231 52340 

fax: +373 231 52439 
e-mail: admitere.usarb@gmail.com   

admitere@usarb.md 

 

F a c u l t a t e a  d e  

Litere  
Oferta educațională 

Limba și literatura română și limba engleză/ 

franceză 

Limba și literatura rusă și limba engleză/română/ 

ucraineană 

Limba și literatura ucraineană şi limba 

română/engleză 

Limba și literatura engleză și limba spaniolă/ 

germană/ franceză/ română 

Limba și literatura franceză și limba engleză/ 

germană/ engleză 

Limba și literatura germană și limba franceză/ 

germană /engleză (traducători) 

Limba engleză și limba franceză/ germană 

(traducători) 

Jurnalism și procese mediatice 

Comunicare și relații publice  

U n i v e r s i t a t e a  d e  S t a t   

„ A l e c u  R u s s o ”   

d i n  B ă l ț i                                                                                                        Traducă
tori 

 Comunicare și 
relații publice 

Jurnalism și 
procese mediatice 

Filolog, ghid interpret, grafolog, interpret relaţii di-
plomatice, referent literar, revizor lingvist, terminolog, 
traducător (studii superioare), traducător literatură 
tehnică, translator,translator emisie. 

 
Interpret, corector, stilizator,  reporter în 

instituții mass-media, specialist în relații cu 

publicul, referent în instituții de stat/private. 

Crainic radio și TV, reporter,  redactor, 

specialist în relații cu publicul. 

Specialiști  în 

învățământ 

Specialişti în  
metodologie 

didactică 

Instructori 
formatori de 
limbi străine 

Predau teoria şi practica uneia sau mai multor disci-
pline, instruiesc persoanele cu dificultăţi de învăţare 
sau cu nevoi speciale; predau limbi străine pentru 

diverse scopuri conexe; oferă învățământ privat.  

 
Revizuiesc şi examinează activitatea profesorilor, 

modul de funcţionare a instituţiilor de învățământ şi 
recomandă modificări şi îmbunătăţiri 

Predau adulţilor şi copiilor care învaţă o limbă 

străină în scop privat de călătorie și/sau migraţie, 

pot oferi lecții private în sprijinul elevilor/ 

studenţilor şi profesorilor din cadrul acestor sisteme. 

Lingviști 

Autori 

Concep  şi  creează  lucrări  literare,  interpretează  
şi comunică  ştirile  şi  informaţiile  publice  prin  
intermediul  mass-mediei  şi  traduc  sau 
interpretează dintr-o limbă în alta. 

Planifică şi scriu cărţi, scenarii, piese de teatru, dis-
cursuri,  manuale şi  alte  articole  non jurnalistice  
(cu  excepţia materialelor pentru ziare, reviste şi 
periodice) pentru publicare sau prezentare. 

 

Profesor în în-

vățământul gim-
nazial/ liceal/ 
postliceal,  in-
spector instituţii 

de învățământ, 
metodist, organi-
zator cultural în 

instituții 

extrașcolare.  

 

Alți specialiști în învățământ: ex-

pert/evaluator de competențe 
profesionale, instructor instituţie 
de culturalizare, laborant în 

învățământ, metodist multilingv 

pentru organizarea activităților 

internaționale, șef atelier şcoală, 
pedagog,  conducător cerc (club 
pe interese, asociaţie de amatori, 
secţie, studio, grupă turistică) 

 

Lingvist: 
colaborator 
literar, poet, 
scriitor 
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