Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
Facultatea de Filologie
Descrierea programului de licenţă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(învăţământ cu frecvenţă)
Codul şi denumirea
Programului de
studii
Număr de credite
ECTS
Tipul programului
Limba de instruire
Calificarea obţinută
Durata studiilor
Facultatea,
Catedrele ce
coordonează
programul de studii
Titulari de curs

Precondiţii

011 Ştiinţe ale educaţiei
0114 Formarea profesorilor
0114.8 Limba şi literatura română
180 credite
0114 Formarea profesorilor
Română
Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei
3 ani
Facultatea de Filologie
Catedra de istorie şi teorie literară
Catedra de limbă română şi filologie clasică
Alexandru Burlacu, dr. hab., prof. univ.
Timofei Roşca, dr. hab., conf. univ.
Vlad Caraman, dr., conf. univ.
Viorica Zaharia, dr., conf. univ.
Dumitriţa Smolniţchi, dr., conf. univ.
Sergiu Cogut, dr. în filologie
Oxana Gherman, dr. în filologie
Aliona Zgardan, dr., conf. univ.
Olga Cosovan, dr., conf. univ.
Tatiana Cartaleanu, dr., conf. univ.
Petru Butuc, dr., conf. univ.
Olga Boz, dr., conf. univ.
Violeta Paraschiv, dr., conf. univ.
Liuba Cibotaru, lector
Marcela Vâlcu, dr., conf. univ.
Natalia Berdaga, lector
Candidatul, absolvent al unui liceu, studii profesionale, trebuie să posede :
- competenţe de analiză a faptelor de limbă şi de vorbire;
- competenţe de analiză a textului literar;
- cunoaşterea conceptelor fundamentale ale filologiei;
- metode de interpretare a textului literar, a sistemului limbii;
- competenţe de interpretare ştiinţifică a procesului literar la etapa actuală;
- lecturi esenţiale din literatura română şi universală.
Să aplice corect şi adecvat:
- analiza argumentată a fenomenelor lingvistice şi literare;
- strategii de rezolvare a problemelor specifice analizei lingvistice şi literare
Să posede abilităţi de comunicare

Finalităţi de studii




Abilităţi de elaborare şi realizare a unui proiect de cercetare;
Capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi problemelor
generate de ştiinţele filologice;
 Abilităţi de a identifica potenţialele conexiuni dintre aspectele cunoştinţelor în
domeniu şi aplicarea lor în politicile literare şi lingvistice;
 Capacităţi de determinare a varietăţii contextelor în care se poate desfăşura
cercetarea.
Gnoseologice
Competenţe
dezvoltate în cadrul Prognostice
Praxiologice
cursului
De cercetare / investigaţie
Titlul acordat de Licenţiat în ştiinţele educaţiei va oferi absolventului posibilitatea
Perspective
de a activa atât în învăţământul preuniversitar, universitar în diverse
profesionale
categorii/grupuri de profesiuni, cât şi în domeniul de cercetare, editorial,
comunicaţii, mass-media etc.
Introducere în teoria literaturii
Descrierea succintă
Folclor şi mitologie
a programului de
studii (teme de bază) Istoria literaturii române (veche, clasică, interbelică, contemporană)
Literatura universală
Receptarea textului artistic
Canoanele literaturii române
Strategii şi tehnici narative
Postmodernismul românesc
Structura liricii moderne
Teoria literaturii
Introducere în lingvistică
Limba română contemporană (fonetica, lexicologia, morfologia, sintaxa)
Lingvistica generală
Stilistica
Limba latină
Didactica limbii şi literaturii române
Practica pedagogică
Cursurile îmbină caracterul teoretic cu cel practic, metodologia de predare este
Strategii de
bazată pe interactivitate cu exemple reale (studiu de caz, aplicaţii, simulări).
predare&învăţare
Strategii de evaluare Procesul de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor este constituit din
două componente:
Evaluare formativă
Evaluare sumativă
Evaluările se vor realiza prin: examinare orală, examinare în scris (teste, portofoliu,
proiecte individuale, proiecte de grup), prin sarcini practice, evaluarea asistată de
calculator, examinare combinată (studiu de caz)
Cursurile se ţin în zilele de luni - vineri (08.00-14.40)
Program de
activitate
Telefoane de contact + 373 22 24 07 53 (decanat)
+ 373 22 24 07 50 (Catedra de istorie şi teorie literară)
+ 373 22 358127 (Catedra de limbă română şi filologie clasică)

