
ZIUA UȘILOR DESCHISE 

 
E-mail: tutoriat.unasm@gmail.com  
 Web: www.edu.asm.md 

Limba și literatura română și 
limba engleză/franceză 

Șansa unei cariere de succes vă este garantată, 
învățând alături de cercetătorii universității și ai 
institutelor AŞM: 
 Institutul de Filologie 
 Institutul Patrimoniu Cultural 
 Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

Doar la UnAȘM veți cunoaște metode și direcții 
de cercetare contemporane, importante pentru a 
deveni un specialist de perspectivă: 
 în domeniul literaturii (metoda criticii arhetipale, 

metoda intertextualităţii, metoda studiului sistemic, 
metoda studiului structural etc.); 

 în domeniul lingvisticii contemporane (metoda 
comparativ-istorică, metoda observaţiei, metoda 
inductivă și deductivă, metoda analizei structurale şi 
semantice etc.). 

 
Direcții de cercetare 
 Lingvistică generală și cea contrastivă 
 Gramatică 
 Lexicologie şi lexicografie 
 Istorie a limbii, dialectologie şi onomastică 
 Literatura română premodernă şi modernă 
 Teorie şi metodologie literară 
 Folcor 
 Terminologie 
 Teoria şi practica traducerii 

Universitatea  
Academiei de Științe a Moldovei 

Aici găseşti calea spre succesul tău  
 
Adresa: str. Academiei, 3/2,  
Chişinău, MD - 2028 
Tel: (+37322)737442   

(+37322)738016 
 

Oportunități de angajare: 
 Centre academice 
 Funcționari culturali în instituțiile publice sau private 
 Structuri mass-media 
 Domeniul relațiilor publice  
 Birouri de traducere  
 Agenții de publicitate  
 Profesori în cadrul învățământului  
    preuniversitar și universitar etc. 



 1140 - 1200  
Prezentarea specialității Limba și 

literatura română/ limba engleză 

 1200 - 1220   
Istorii de succes  

 1220 - 1235  

Oră publică de limbă engleză în 
cabinetul lingofonic 

 1235 - 1300 
Divertisment artistic: Azi elev – mâine 

student 
 

PROGRAM 

Per aspera ad astra 

  
 
 900- 930                  Înregistrarea  participanţilor 
 
 
   
930- 945               Cuvânt de salut din  
                            partea  echipei   UnAŞM 
  
 
945 - 1015                   Prezentarea facultăţilor 
 
 
 
1015 - 1025           Prezentarea platformei  

educaţionale e-learning  
 
 
 
1025 - 1140          Vizita la facultăți, laboratoare  

de instruire, institute de 
cercetare ale AȘM 

 
 
1140-1300       Vizita la Catedra Limbi și     

literaturi 
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