Unde și-au completat studiile studenţii/absolvenții LMA de până acum?


În ţară: la 14 facultăţi, în domeniile:
 Filologic: programe de masterat în studii culturale, traductologie, comunicare
și relații publice;
 Economic:
programele
de
masterat
ale
departamentului
http://mibcom.ase.ro/ și http://edures.ase.ro/ și orice alt master din ASE
(administrarea afacerilor, finanţe, management, marketing, resurse umane
etc.);
 Diplomatic: programe de masterat în afaceri internaţionale şi diplomaţie
internaţională.



În străinătate:
 Burse Erasmus: studenții ASE au posibilitatea de a urma un semestru de
studii în străinătate încă din anul al doilea de facultate, la una dintre cele peste
180 de universități partenere. Până acum, studenții LMA au studiat în limba
engleză sau franceză la universități din: Belgia, Cehia, Danemarca, Franța,
Grecia, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Ungaria.
 Programe de masterat: în domenii precum comunicare și lingvistică
aplicată, comunicare interculturală, managementul proiectelor, programe
organizate de universități din Marea Britanie şi Olanda.

Limbi Moderne Aplicate (Engleză; Franceză)
Program de licenţă - învăţământ cu frecvenţă – acreditat
de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
De ce un program de Limbi Moderne Aplicate la ASE Bucureşti?





Pentru că vă oferim o abordare unică a studiului limbilor moderne în contextul
economiei internaţionale şi al comunicării în mediul corporativ;
Pentru că programul nostru dezvoltă competenţe profesionale precum:
 comunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (Engleză;
Franceză);
 relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică,
ONG) şi utilizarea cunoştinţelor lingvistice şi economice pentru comunicarea în
afaceri şi antreprenoriat;
 mediere lingvistică şi culturală;
 pregătirea şi desfăşurarea negocierilor în afacerile internaţionale;
 activităţi specifice promovării internaţionale;
 traducere/interpretare şi mediere scrisă şi orală în domeniul economic.
Pentru că vă deschide drumul către o carieră în diferite sectoare ale mediului
internaţional de afaceri:
 societăţi şi reprezentanţe
comerciale;
 organizaţii multinaţionale;
 instituţii financiar-bancare;
 diplomaţie;



 agenţii guvernamentale;
 companii de consultanţă;
 mass-media.

Ce voi studia?
Prin metode comunicative moderne, proiecte de grup care stimulează creativitatea,
întâlniri cu experți etc., programul dezvoltă cunoștințele teoretice și abilitățile
practice esențiale aferente disciplinelor:
 Limbă, cultură și civilizație engleză, limbaje specializate (management, marketing,
finanțe, media şi publicitate etc.);
 Limbă, cultură și civilizație franceză, interculturalitate, media şi comunicare în limba
franceză, francofonie şi cultură de întreprindere, discurs specializat (economic, juridic,
politic);
 Discipline din domeniul economie internațională;
 Materii interdisciplinare cerute de piața muncii: comunicare în afaceri, bune practici
în traducerea de specialitate, metode de cercetare cantitativă şi calitativă, informatică;
 Cursuri facultative de limbi străine: arabă, chineză, germană, italiană, japoneză, rusă,
spaniolă, turcă.
Detalii aici: http://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan.aspx?pp=16

Unde s-au angajat absolvenții LMA de până acum?
 în domeniul filologic: profesori la centre private de limbi străine, specialiști
comunicare și promovare activități muzeale, traducători;
 în domeniul economic: asistenți vânzări, specialiști resurse umane,
consultanți financiari, asistenți marketing, însoțitori de zbor, consultanți
managementul proiectelor etc. în industria alimentară și textilă, comerț,
marketing și publicitate, domeniile financiar-bancar, IT, tehnic, transporturi,
turism etc.
 în diplomație.
Unde pot afla mai multe detalii?
Pe site-ul ASE, secţiunea Admitere: http://www.ase.ro
La Serviciul de Marketing şi Comunicare al ASE
Tel. 021.319.19.19.00, int. 306, 360
E-mail: admitere@ase.ro
Pe site-ul Facultății REI: http://rei.ase.ro/

