Descrierea programului de studii superioare de licență

LIMBA FRANCEZĂ ȘI ITALIANĂ
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

011 Științe ale educației
240 credite
4 ani
Licențiat în ştiinţe ale educaţiei
Facultatea Limbi și Literaturi Străine,
Catedra Filologie Romanică
Solcan Angela, dr., conf.univ.
Guzun Maria, lector univ.
Avornicesă Natalia, dr., conf.univ.
Sava Anastasia, lector univ.
Melniciuc Radu, doctor în filologie
Bulat-Guzun Ana, dr., lector univ., etc.
Celpan-Patic Natalia, lector univ.
Diploma de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii
•

•
•
•
•
•

Scopul programului

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Valorifiсarеa сrеаtivă a сadrului normаtiv-rеglatoriu și a politicilor educaționale,
din perspectiva asigurării calității educației, demonstrând corectitudine/spirit
critic și responsabilitate.
Prоmоvаrеа prevederilor de rеfоrmă îп domeniul educațional în condițiile
ajustării continue а educației la exigențele socio-economice.
Amplificarea cunoştinţelor teoretice în funcţie de noile realităţi ale activităţii
profesionale.
Арliсаrеа metodologiilor de сеrсеtаrе specifice domeniului educațional în
realizarea studiilor.
Aplicative, în baza priorităților de dezvoltare а sistemului și procesului
educațional din RM.
Realizarea рrоcеsului educațional cu diverse gruрuri - țintă și în diverse contexte,
рrin utilizarea creativă а tehnologiilor educaționale, promovând practici
inovative recunoscute la nivel național și internațional.

Programul de studii Limba franceză și italiană este orientat spre formarea şi
dezvoltarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe generale şi specific
necesare unui specialist de limba franceză şi italiană care asigură pregătirea
profesional ştiinţifică şi metodică a absolventului pentru domeniul Ştiinţe ale
educaţiei, capabil de a planifica, proiecta, realiza şi monitoriza calitativ serviciile
pedagogice prestate în condiţiile modernizării învăţămantului preuniversitar şi a
celui superior din RM în cadrul realizării procesului de la Bologna.
• Introducere în lingvistică;
• Fonetica şi ortografia limbii franceze cu TIC;
• Gramatica contextuală;

•
•
•
•
•
•
•
Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

Program de
activitate
Contacte

Limba Italiană şi comunicare;
Psihologia dezvoltării;
Tehnologii informaţionale şi de comunicare;
Praxiologia comunicării în limba franceză;
Didactica limbii franceze;
Integrarea tehnologiilor informaţionale în demersul didactic;
Principii și tendinte ale literaturii francofone în sec. XIX – XXI, etc.

Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, psihodrama,
simularea, exercițiul, consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și practice, teste,
studii de caz, etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
proiecte tehnologice, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de licență.
Perspectivele profesionale pentru absolvenții acestui program de studii universitare
sunt deosebit de vaste. Absolventul se poate angaja: în instituții de învățământ
general în calitate de profesor de limba franceză și italiană, în centre specializate în
servicii educaționale, în calitate de: profesor de limba franceză și italiană metodist;
în direcții teritoriale de învățământ, în calitate de:
specialist/consultant/inspector/metodist pentru domeniul Limbi și literaturi străine.
Luni - vineri: 08.00 – 14.40.
Coordonatorul programului:
Anastasia Sava sava.anastasia@upsc.md; tel. + (373)79585168

