Descrierea programului de masterat
EDUCAŢIE LINGVISTICĂ ŞI LITERARĂ
Codul şi denumirea
Programului de master
Număr de credite ECTS:
Durata de studiu:
Calificarea obţinută:
Facultatea / Catedrele ce
coordonează programul de
masterat

Titulari de curs:

Precondiţii:

Finalităţi de studii:

Competenţe dezvoltate în
cadrul cursului:

Descrierea succintă a
programului de studii:

14. Ştiinţe ale educaţiei. Educaţie lingvistică şi literară.
90
1,5 ani
Master în ştiinţe ale educaţiei
Facultatea de Filologie
Catedra de Limbă Română şi Filologie Clasică
Catedra de Istorie şi Teorie Literară
Catedra de Psihologie
Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Dr. conf. Aliona Zgardan-Crudu
Dr. conf. Maria Pleşca
Dr. conf. Carolina Călăraş
Dr. conf. Olga Cosovan
Dr. conf. Tatiana Cartaleanu
Dr. conf. Ludmila Armaşu-Canţâru
Dr. lect. sup. Elena Suff
Dr. lect. sup. Violeta Paraschiv
Candidaţii care vor să-şi facă studiile la acest program de masterat
trebuie:
 să posede cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini pentru activitatea în
domeniul învăţământului;
 să aibă studii de licenţă în domeniul „Filologie (cu specialitatea sau
specializarea „Limba şi literatura română”)” şi în domeniul „Ştiinţe
ale educaţiei”.
Studiile se orientează spre elaborarea şi realizarea unui proiect de
cercetare în domeniul Ştiinţe ale educaţiei şi se finalizează cu susţinerea
unei teze de master.
 cunoaşterea actelor normative ce reglementează activitatea
profesională a pedagogului;
 cunoştinţe aprofundate în domeniul ştiinţelor educaţiei, al lingvisticii,
teoriei şi istoriei literare;
 abilităţi de elaborare şi realizare a unei cercetări educaţionale în
diferite contexte;
 priceperi de ajustare a curriculumului la un context educaţional
specific;
 deprinderi de utilizare a planului de studii, curriculumului disciplinar,
manualelor şi a auxiliarelor didactice pentru proiectarea şi
desfăşurarea demersului didactic;
 competenţe în aplicarea strategiilor de predare – învăţare – evaluare,
adaptate la condiţii concrete;
 abilităţi de consiliere a elevilor şi părinţilor.
Programul de studii „Educaţie lingvistică şi literară” este adresat
absolvenţilor ciclului I licenţă, care doresc să-şi perfecţioneze pregătirea
profesională. Pentru acest scop, cursurile predate ţin să cuprindă mai
multe aspecte ale activităţii didactice: Competenţa lingvistică: formare,

Strategii de predare &
învăţare:

Strategii de evaluare:

Program de activitate:
Telefoane de contact:

dezvoltare, evaluare; Competenţa lectorală: formare, dezvoltare,
evaluare; Designul lecţiei de limbă şi literatură română; Manualul
şcolar: concepţie, structură, aplicare, evaluare; Filozofia şi axiologia
educaţiei; Teoria şi metodologia evaluării; Abordarea didactică a
textului literar; Discurs şi tehnologii de prezentare. În cadrul stagiului
de practică pedagogică, masteranzii desfăşoară experimentul pedagogic
inerent elaborării tezei de master.
Predarea şi învăţarea se axează pe prezentarea, în cadrul unor
prelegeri interactive, a subiectelor de referinţă ale cursului, reperarea
problemelor-cheie şi asimilarea metodologiei necesare; analiza lor
aprofundată este obiectivul principal al lucrului individual şi al orelor de
seminar.
Evaluarea produselor realizate manu propria se desfăşoară în diferite
forme: susţinere de proiecte; prezentări Power Point; conferinţe;
simulări de activităţi didactice; cercetări individuale.
Vineri, 12.30 – 18.20; sâmbătă 9.00 – 13.20.
022-24-07-53; 022-35-81-27

