
Cele mai cunoscute facultăţi din România care au specializări în  
limba franceză 

 
1.Facultatea de Limbi si literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti  
Email: decanat@limbi-straine.ro 
web: www.unibuc.ro;  
 
2. Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine, Universitatea din 

Bucureşti;  
Specializare Administrarea afacerilor  
www.fabiz.ase.ro, respectiv www.ase.ro 
 
 
3.Facultatea de inginerie cu predare în limbi străine, Universitatea din 

Bucureşti; Licenta in limba franceza, specializari: Ingineria Informatiei;  
Electronica Aplicata; Inginerie Mecanică 
http://www.ing.pub.ro/ 
E-mail: apascu@ing.pub.ro 

 
4. Colegiul Juridic de Studii Europene cu specializare în Dreptul European al 
Afacerilor. Collège Juridique Franco Roumain d'études européennes  
Faculté de Droit de l'Université de Bucarest 
Boulevard Mihail Kogalniceanu 36 -46 Secteur 5050107, Bucarest, Roumanie;  
http://www.collegejuridique.ro/Prezentare-s7-ro.htm 
 
5.Facultatea de  Management şi marketing în agroturism, U.S.A.M.V., 
Bucureşti. 
Web : http://www.usamv.ro/ 
 
6. Facultatea de Ştiinte politice şi administrative  Bucureşti(studii politice în 
limba franceză) 
 Web :http://www.fspub.unibuc.ro/ 
 
 
7. Facultatea de Litere, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca  
Specializarea: Limba şi literatura franceză şi o altă limba modernă  
http://lett.ubbcluj.ro/ 
 
8. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea 
Babes Bolyai, Cluj-Napoca 
Specializări în limba franceză:Administrare şi comunicare internaţională în afaceri ; 
Marketing şi gestiunea organizaţiei  
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/facultati/stiinte_economice.php 
 
 
9. Facultatea de Farmacie UMF, Cluj-Napoca. 
Web : http://www.umfcluj.ro/ro/ 
 
10. Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj 
Web : http://psiedu.ubbcluj.ro/ 
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11.  Facultatea de Sociologie şi Asistenta Sociala, UBB, Cluj 
Web :http://socasis.ubbcluj.ro/ 
  

12. Facultatea de Litere , Universitatea “Dunărea de Jos” , Galaţi 
.Specializarea: Limba şi literatura franceză şi o altă limba modernă ;  
Limba şi literatura românăşi limba şi literatura franceză 
http://www.ugal.ro/ 
 
13. Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa 
Specializări: Limba şi literatura franceză si o altă limba modernă ; Limba şi literatura 
română - limba şi literatura franceză. 
http://litere.univ-ovidius.ro, http://litere.univ-ovidius.ro/fra/Lectorat_franceza.htm 
 
14. Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi 
Specializări: Limba şi literatura franceză –Limba şi literatura modernă B / Limba si 
literatura romană / Literatura universală şi comparată.  
http://media.lit.uaic.ro/ 
 

15. Facultatea de Asistenţă medicală generală, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi. 

Web: http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx 
 
16. Facultatea de Drept, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza »  Iaşi. 
Web :http://laws.uaic.ro/ 
 
 
17.Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, " Universitatea de Vest" din 
Timişoara 
Specializări:Limba şi literatura franceză şi o altă limba modernă ; Limba şi literatura 
română şi limba şi literatura franceză 
E-mail: litere@litere .uvt .ro ;  
Web: www.litere.uvt.ro 
 
18. Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea 

Specializări:Limba şi literatura engleză şi limba şi literatura franceză ; Limba şi 
literatura română şi limba şi literatura franceză ; Limba şi literatura germană-limba şi 
literatura franceză 
http://litere.uoradea.ro/prezentare/programe-studiu.html 
 
19. Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş 
Specializări : Limbi moderne aplicate  
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/despre_facstiinte.html 
 
20. Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
Limba şi literatura engleză şi limba şi literatura franceză ; Limba şi literatura română 
- limba şi literatura franceză ; Limba şi literatura germană-limba şi literatura 
franceză ; Limbi moderne aplicate.  
http://litere.ulbsibiu.ro 
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21.Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea "Stefan cel 
Mare" din Suceava 
Specializări:Limba şi literatura franceză - limba şi literatura germană ;  
Limba şi română - limba şi literatura franceză ; Limba şi literatura franceză - limba şi 
literatura engleză. 
http://litere.usv.ro/ 
 
22. Facultatea de Litere , Centrul Universitar Nord din Baia-Mare 
Specializări:Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză ; 
Limbi moderne aplicate. 
http://litere.ubm.ro/admitere13.php 
 
23.Facultatea de Istorie şi Filologie,Universitatea "1 decembrie 1918" din Alba-
Iulia 
Specializări: Limba şi literatura franceză - limba şi literatura engleză ; Limba şi 
literatura română - limba şi literatura franceză. 
http://www.uab.ro/facultati/index.php 
 
24.Facultatea de Litere, Universitatea "Ovidius" din Constanţa 
Specializări: Limba şi literatura franceză - limba şi literatura engleză ;  
Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză ; 
Limbi moderne aplicate. 
http://www.univ-ovidius.ro/ 
 
25. Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu  
Specializări: Limba şi literatura engleză –limba şi literatura franceză ; Limba şi 
literatura franceză - limba şi literatura română ; 
Limbi moderne aplicate,  
http://litere.ulbsibiu.ro/ 
 
26. Facultatea de Stiinte Umaniste, Universitatea "Valachia" din Târgovişte 
Limba şi literatura română - limba şi literatura franceză 
web: http://fsu.valahia.ro. 
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