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Director de departament: lect. univ. dr. Bökös Borbála 

Universitatea Creştină Partium (prescurtat UCP) este o instituţie privată de învăţământ 

superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională 

şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice cum ar fi cunoaşterea sistematică şi 

inovatoare, dialogul intercultural şi interconfesional, integrarea în diversitate şi globalizare. Misiunea şi 

obiectivele asumate de universitate se încadrează în sistemul naţional superior prin claritate, 

distincţie şi specificitate. Universitatea Creştină Partium este înfiinţată şi funcţionează conform legii 

(Anexele 1.1). Instituţia are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia 

naţională şi europeană. 

1. Misiunea Universității Creștine Partium

Perpetuând tradiţiile multiseculare ale învăţământului universitar în limba maghiară din 

Transilvania, păstrând valorile culturale şi ştiinţifice universale, ţinând seama de răspunderile şi 

obligaţiile faţă de comunitatea maghiară din România, scopurile UCP sunt: 

- formarea unei intelectualităţi conştiente, care trăieşte şi lucrează conform credinţei şi moralităţii 

creştine; 

- ca parte integrantă al învăţământului în limba maghiară din România să asigure comunităţii maghiare 

personalul de specialitate competitiv pe plan internaţional şi care poate să asigure continuitatea 

pregătirii specialiştilor în condiţiile învăţământului în limba maternă. 

2. Scopurile și obiectivele Universității Creștine Partium

- realizarea unui învăţământ bazat pe valorile creştine; 

- transmiterea unor cunoştinţe profesionale moderne, conforme cu cerinţele vremii; 

- promovarea eficientă a cercetării ştiinţifice şi răspândirea largă a rezultatelor acestora; 

- modernizarea şi perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ şi a metodelor didactice; 

- protejează  cadrul  democratic  universitar,  întemeiat  pe  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

fundamentale ale omului în statul de drept; 

- asigură regularitatea performanţei şi a calităţii educaţiei în domeniile de referinţă; 

- impune principiul excelenţei în activitatea Universităţii. 
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3. Misiunea Departamentul de Limbă și literatură din cadrul Universității Creștine Partium 

 

Departamentul de Limbă și Literatură urmărește deopotrivă încadrarea în misiunea 

universității precum și alinierea la cele mai înalte standarde ale sistemului de educație superioară 

românești. 

Misiunea primordială a specializării de Limba și Literatura Engleză este de natură didactică, 

de formare a unor specialişti de înaltă calificare. Absolvenţii noştri pot profesa în învăţământul pre- şi 

universitar (bineînţeles, cu condiţia absolvirii modulului pedagogic, respectiv a înscrierii în programele 

masterale şi doctorale), se pot angaja în domeniul presei electronice şi scrise, pot lucra ca traducători în 

cadrul unor edituri, interpreţi la firme de stat sau private, se pot angaja în sfera politică sau în 

organizaţiile non-guvernamentale, pot deveni funcţionari publici şi de stat, consilieri, cercetători etc. 

Astfel formarea unor specialişti de înaltă calificare este principala preocupare a departamentului 

nostru. Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ se realizează prin îmbinarea 

teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor filologice în general, şi a 

cunoştinţelor privind limba și literatura engleză în special. Atât cadrele didactice cât şi studenţii sunt 

sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, conferinţe 

ştiinţifice, atât pe plan individual cât şi pe plan colectiv. 

Departamentul de Limbă și Literatură pune un accent deosebit pe latura practică a 

procesului educativ, materializat atât pe planul stagiilor de practică profesională cât și în cel al 

activităților extracuriculare permanente oferite studenților. În contextul unei educații centrate pe 

student, departamentul promovează implicarea acestora în toate activitățile departamentului 

(cercetare științifică materializată în prezentarea rezultatelor cercetării la conferința științifică anuală 

a studenților, wokshopuri și ateliere prin invitarea unor specialiști cu reputație internațională, 

încurajarea studenților la participarea de programe de mobilitate Erasmus, de educație și practică 

profesională). 

Departamentul de Limbă și Literatură contribuie din plin la diversificarea şi îmbogăţirea 

ofertei educaţionale a universităţii, într-un mediu academic care îşi propune promovarea valorilor 

creştine. 

Făcând parte dintr-o universitate ce îşi asumă caracterul creştin, este de la sine înţeles faptul că 

unul din obiectivele noastre prioritare este transmiterea tradiţiei culturale europene, iar prin 

promovarea cercetării ştiinţifice atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor, ne propunem să 

contribuim la continuarea acestei tradiţii, asigurând supravieţuirea ei tocmai înnoind-o şi depăşind-o 

astfel. 

Procesul educaţional în universitatea noastră decurge în spirit ecumenic, pentru a forma tineri 

care pe lângă faptul că vor fi continuatori ai celor mai bune tradiţii vor putea contribui în mod activ la 

realizarea unui adevărat spirit al înţelegerii, la dezamorsarea tensiunilor interetnice şi interconfesionale 

din societate. unor comunităţi 

 

4. Scopurile și obiectivele Departamentul de Limbă și Literatură din cadrul Universității 

Creștine Partium 

 

Departamentul de Limbă și Literatură în cadrul specializării și programului de studiu Limbă și 

literatură engleză urmărește dobândirea de către student a competenţelor profesionale şi transversale 

în vigoare, prin intermediul disciplinelor cuprinse în prezentul plan de învăţământ. 

Printre obiectivele particulare ale prezentei specializări se numără: însuşirea de către studenţi a 

acelor cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe, care 

sporesc gradul inserţiei absolvenţilor pe piaţa de muncă, încurajarea creativităţii, a mobilităţii, a abilităţii 
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de lucru în echipă, a responsabilităţii şi sensibilităţii sociale, a toleranţei, a spiritului întreprinzător. 

Planul de învăţământ este astfel conceput încât să asigure dobândirea unor deprinderi şi 

competenţe în profilul specializării. 


