Descrierea programului de studii
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ (alolingvi)
Codul, denumirea
domeniului general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obținută
Facultatea, catedra
coordonatoare de program
Titulari de curs

Competențe dezvoltate în
cadrul programului

011 Ştiinţe ale Educaţie
240 credite
4 ani
Licenţiat în științe ale educației
Facultatea de Filologie și Istorie
Catedra Limbă și Comunicare
Barbăneagră Alexandra, dr., conf. univ.
Petrenco Liuba, dr., conf. univ.
Dermenji-Gurgurov Svetlana, dr., conf. univ.
Găluşcă Lilia, lector universitar
Neaga Liliana, lector universitar
• Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale pedagogiei, psihologiei
şi filologiei;
• Interpretarea fenomenelor lingvistice şi literare din perspectivă
interdisciplinară (filologică) şi transdisciplinară, în contextul epocii
şi lumii în permanentă schimbare;
• Identificarea şi analiza argumentată a fenomenelor lingvistice,
caracteristice limbii române /engleze, la diferite niveluri şi din
diverse perspective;
• Rezolvarea problemelor specifice analizei lingvistice şi literare,
prin metodele utilizate de lingvistica şi teoria literară modernă;
• Realizarea diverselor acte comunicative şi elaborarea diferitor
tipuri de texte în limba română literară şi în limba engleză;
• Dezvoltarea la elevi a competenţelor comunicative în limba
română şi în limba engleză, prin intermediul practicii raţionale şi
funcţionale a limbii;
• Manifestarea deschiderii faţă de schimbările survenite pe plan
lingvistic şi literar, în concordanţă cu ritmul dezvoltării generale;
• Realizarea cercetărilor independente ale problemelor detectate în
domeniul de activitate profesională;
• Autoreglarea şi asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare
şi pentru un parcurs de formare profesională continuă într-o
manieră ce ar putea fi în mare măsură autodirijată sau autonomă.

Scopul programului

•

Domeniile de studii /
Disciplinele de bază

1. Componenta fundamentală
• Unităţi de curs/module la specialitatea A: Introducere în
studiul literaturii, Introducere în lingvistică, Folclor şi mitologie,
Istoria limbii române, Teoria literaturii, Lingvistica generală.
• Unităţi de curs la modulul psihopedagogic: Fundamentele
ştiinţelor educaţiei, Psihologia generală, Didactica generală,
Psihologia dezvoltării, Managementul clasei de elevi, Psihologia
educaţiei şi educaţia incluzivă, Didactica limbii şi literaturii române în
instituţii cu predare în limba rusă, Strategii de formare a
competenţelor la limba şi literatura română ca limbă nematernă,
Didactica limbii engleze, Etica pedagogică etc.
2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor
generale
Unităţi de curs/module: Literatura universală, Cultura
informaţională şi tehnologii informaţionale, Dificultăţi de traducere în
şi din limba străină / Simularea situaţiei comunicative în limba
engleză.
3. Componenta de orientare socio-umanistică
Unităţi de curs/module: Bazele micro- şi macroeconomiei/
Educaţia economică, Cultura politică şi mass-media/Introducere în
ştiinţe politice/Sisteme şi instituţii politice, Politici lingvistice în
context european, Filosofia şi logica domeniului de formare
profesională/Probleme filosofice ale educaţiei, Praxiologia
comunicării în limba engleză.
4. Componenta de specialitate
• Unităţi de curs/module la specialitatea A: Limbă şi comunicare
(română), Limba şi cultura română, Limba română contemporană,
Istoria literaturii române, Procesul literar contemporan, Stilistica etc.
• Unităţi de curs/module la specialitatea B: Limbă şi
comunicare (engleză), Cultură şi civilizaţie, Direcţii şi curente literare
în literatura engleză, Strategii şi tehnici de comunicare/Discursul şi
comunicarea publică în limba engleză etc.
Strategii centrate pe student, bazate pe: interactivitate şi
tehnologii informaţionale, dezvoltarea gândirii critice, problematizare,
explorare/investigare, studii de caz, proiecte, simulare didactică, elearning; strategia lecturii active; strategii metacognitive etc.
Ore de curs: prelegeri tematice, integrate, mixte, tip-dezbatere,

Strategii de predare –
învățare

Formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe generale şi
specifice necesare unui specialist de limba şi literatura română şi
engleză, 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 învăţământului
preuniversitar şi a celui superior din Repulica Moldova.

Strategii de evaluare

Posibilități de angajare

Program de activitate
Contacte

problematizare.
Ore de seminar: seminar introductiv, seminarul în baza studiului
de caz, seminar-dezbatere, seminar-conferinţă, seminar în baza
proiectelor, seminar în baza exerciţiului; metode şi tehnici interactive.
Ore de laborator: studiul de caz, învăţarea prin proiecte,
învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, problematizarea;
metode şi tehnici interactive, modelarea, simularea, exerciţiul etc.
Ore practice: exerciţiul, metode şi tehnici interactive, învăţarea
prin proiecte, învăţarea prin cooperare.
Ore de studiu individual: e-learning, metoda bibliografică,
exerciţiul, studiul de caz, învăţarea prin proiecte etc.
Ore de consiliere: individuală şi de grup.
Strategii de evaluare: curentă, finală.
• Metode de evaluare curentă: tradiţionale (teste, probe orale,
probe scrise, probe practice); complementare (proiecte
individuale/de grup, eseuri, portofolii, referate, teze de an etc.);
• Metode de evaluare finală (la sfârşitul unei unităţi de
curs/modul): tradiţionale (teste, probe orale/scrise pe baza
interogării evaluative); complementare (proiecte, portofolii,
studiu de caz, rezolvare de probleme, rezumat, discurs, raport cu
privire la desfăşurarea practicii pedagogice).
Evaluarea finală a programului de studii: susţinerea tezei de
licenţă.
Absolventul se poate angaja:
- în instituţii de învăţământ general, în calitate de: profesor de
limba şi literatura română, profesor de limba engleză, metodist,
manager;
- în centre specializate în servicii educaţionale, în calitate de:
profesor de limba engleză, metodist, consilier educaţional;
- în direcţii teritoriale de învăţământ, în calitate de: specialist/
consultant/inspector/metodist pentru domeniul Limbi şi literaturi;
în diverse tipuri de instituţii/organizaţii, în calitate de: redactor,
corector, translator etc.
Luni-Vineri: 08.00.-14.40
Şef catedră:
Svetlana Dermenji-Gurgurov, dr. conf. sv_dermenji@yahoo.com; tel.
+ (373)67612514

