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

Precondiții/Condiții de
acces la studii
Competențe dezvoltate în
cadrul programului

Scopul programului

011 Ştiinţe ale Educaţie
180
4 ani
Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei
Facultatea Filologie şi Istorie. Catedra de Limba şi literatura română
Ghicov A., Burlacu A., Caraman V., Zgardan-Crudu Al., Butuc P.,
Baraga V., Smolniţchi D., Zaharia V., Boz O., Paraschiv V., Cogut S.,
Cibotaru L., Vâlcu M., Corcinschi N.
Diploma de bacalaureat sau un alt act echivalent de studii
•

Cunoaşterea normelor limbii literare şi aplicarea ei în comunicarea
scrisă şi orală;
• Viziune de ansamblu asupra procesului literar şi al elementelor
constituente ale istoriei literaturii naţionale şi universale;
• Interpretarea procesului educaţional realizat la lecţiile de limba şi
literatura română din perspectivă standardelor, criteriilor şi
indicatorilor de calitate;
• Prezentarea orală şi scrisă a problemelor de lingvistică şi teorie
literară, demonstrând abilităţi de a discerne, sistematiza, analiza şi
generaliza faptele;
• 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;
• Demonstrarea capacităţii de a se exprima în limba română într-o
manieră clară şi precisă, atât oral, cât şi în scris, în diverse contexte
socioculturale şi profesionale;
• Amplificarea cunoştinţelor teoretice în funcţie de noile realităţi ale
activităţii profesionale.
Formarea şi dezvoltarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe generale şi specifice necesare unui specialist de limba şi
literatura română, 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 RM în cadrul realizării procesului
de la Bologna.

Domeniile de studii /
Disciplinele de bază

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de angajare

Program de activitate
Contacte

Folclor şi mitologie. Introducere în lingvistică. Introducere în teoria
literaturii. Limba română contemporană (fonetica, lexicologia,
gramatica, sintaxa). Istoria literaturii române (veche, clasică, interbelică,
contemporană). Literatura universală. Limbaj profesional şi
comunicarea în limba română. Pedagogia. Psihologia. Cultura
informaţională şi tehnologii informaţionale în domeniu. TI în demersul
didactic. Didactica limbii şi literaturii române. Lingvistica generală.
Teoria literaturii. Etica pedagogică.
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 cognitive etc.
Ore de curs: prelegeri tematice, integrate, sandwich, mixte, tipdezbatere, 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 finele unei unităţi de curs / modul):
tradiţionale (teste, probe orale/scrise pe baza interogării
evaluative); complementare (proiecte, portofolii);
• 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 preuniversitar, în calitate de: profesor de
limba şi literatura română, profesor de limba engleză, franceză,
italiană, metodist, manager;
- în centre specializate în servicii educaţionale, în calitate de:
profesor de limba engleză, franceză, italiană, metodist, manager,
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, reporter, translator etc.
Conform Calendarului aprobat de Senatul universităţii
U.P.S. Ion Creangă, Chişinău, str. Ion Creangă 1, blocul central,
cab. 308, tel. 022 24 07 55

