Descrierea programului de master
Denumirea
programului de master
Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de
master

LIMBA ȘI CULTURA FRANCEZĂ
14 Științe ale Educației
90
1,5 ani
Master în ştiinţe ale educaţiei ( Master profesional – MP )
Facultatea Limbi şi Literaturi Străine; Catedra Filologie Romanică
Solcan A., dr., conf. univ, Guţu E., dr., conf. univ., Prus E., dr. hab., Bellini S., dr.,

Titularii de curs conf. univ., Sofronie N., dr.conf., Maria Guzun, conf.univ.
Precondiţii
Competenţe dezvoltate
în cadrul cursului

 Studii superioare de licenţă în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 Studii superioare Prebolonia / 5 ani;
 Studii superioare din alte domenii +30 credite ECTS la disciplinile
fundamentale şi de specialitate.
 Valorificarea culturii naţionale în spaţiile altor culturi, popularizarea valorilor
culturale universale;
 Formarea abilităţilor de desfăşurare a demersului investigaţional, de structurare
a discursului ştiinţific şi de redactare a textului;
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare în mediul academic, în conformitate
cu normele limbii literare şi cu exigenţele specifice discursului specializat;
 Proiectarea unui studiu privind subiectul de cercetare ales;
 Priceperea de a face rezumate, referate, avize, adnotări la textele ştiinţifice
proprii şi străine.
 Eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii de predare/
învăţare/ evaluare, adaptate la o situaţie pedagogică concretă.

Finalităţi de studii Să posede:









Abilităţi de interpretare a fenomenelor literare, culturale şi sociale din
perspectiva interdisciplinară şi transdisciplinară;
Abilităţi de adaptare a conceptelor fundamentale ale didacticii în practicile
educaţionale şi implementarea unui sistem dinamic al reuşitei la nivel
individual şi organizaţional;
Abilităţi de elaborare şi realizare a unui proiect de cercetare în domeniul
ştiinţei literare;
Capacităţi de adaptare a realizărilor ştiinţifice din alte domenii la procesul de
investigare/predare/învăţare/evaluare a limbii şi literaturii franceze;
Capacităţi de identificare a conexiunii dintre aspectele cunoştinţelor în
domeniu şi aplicarea lor în politicele literare;
Abilitate de a conduce/monitoriza programe de cercetare ştiinţifică;
Abilităţi de a elabora proiecte de activitate profesională din diverse
perspective;
Capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi problemelor
generate de ştiinţele filologice.

1

Descrierea succintă a Programul de master profesional Limba și Cultura Franceză se adresează atât
programului de studii absolvenţilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, cît şi deţinătorilor diplomelor de

licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, diplomelor de studii superioare
universitare (pentru absolvenţii care nu au intrat în prevederile Procesului de la
Bologna). Programul se adresează şi absolvenţilor altor specializări interesați de
cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, lingvisticii și culturii franceze.
Programul la specialitatea dată este un masterat în cercetare în acelaşi domeniu sau
în alt domeniu de formare profesională şi se proiectează cu 90 de credite.
Absolvenţii programului de masterat vor putea activa în instituţiile de cercetare
academică, în învățământul preuniversitar şi universitar; pot continua studiile la
ciclul III Doctorat, specialităţile 13.00.01- Pedagogia generală; 13.00.02- Teoria şi
metodologia instruirii (pe discipline).
Programul de master propune o structură inovatoare de specializare, atât prin
finalităţile sale, cât şi prin construcţia curriculară.

Cursuri din program

Programul propune următoarele cursuri:
-

Geocultura în spațiul francofon;
Literatura franceză în contextul formării culturii literare;
Instruirea asistată de calculator în procesul didactic;
Metodologia cercetării științifice;
Pragmatica textului;
Probleme de glotodidactică;
Tipologia contrastivă a limbilor;
Gramatica,dificultăți de traducere;
Analiza discursurilor;
Traducere literară a textului;

Strategii de predare - 1. Forme de bază: cursuri tematice integrate; prelegeri magistrale şi seminarii axate
învăţare pe diverse domenii ale disciplinelor filologice şi didactice, în concordanţă cu

abordările moderne în acest domeniu;
2. Strategii didactice: interactive; eurisice; axate pe explorare şi acţiune;
dezvoltarea metacogniţiei şi creativităţii profesionale;
3. Aplicarea metodelor participative-active; problematizarea şi descoperirea; studiul
de caz; elaborarea proiectelor de cercetare în domeniu, dezbaterea, metoda Philips
6.6, metoda programată, simularea globală, etc.
- Evaluare curentă se realizează prin teste, proiecte, eseuri, referate ,
Strategii de evaluare
portofolii la temă, probe orale, scrise şi practice;
- Evaluarea sumativă se realizează prin: examene, proiecte, portofolii;
- Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Program de activitate Activităţi pe module de 2 ori pe săptămână (vineri: orele 15.00 –
19.30; sâmbătă 9.00-14.00 ); stagiul de practică profesională se realizează pe
parcursul semestrului doi.)
Telefoane de contact 069314030- Solcan Angela; 079019055 – Guzun Maria
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