Descrierea programului de masterat
DIDACTICA DISCIPLINELOR FILOLOGICE
Codul şi denumirea
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14. Ştiinţe ale educaţiei.
Didactica disciplinelor filologice (Master în cercetare)
120
2 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. Natalia Carabet
Dr. conf. Olga Cosovan
Dr. conf. Tatiana Cartaleanu
Dr. conf. Ludmila Armaşu-Canţâru
Dr. lect. sup. Elena Suff
Dr. lect. sup. Violeta Paraschiv
Programul la specialitatea Didactica disciplinelor filologice
este pentru un masterat în cercetare (masterat academic, îndreptat
spre realizarea competenţelor de cercetare) în acelaşi domeniu sau
în alt domeniu de formare profesională. Programul este deschis
pentru toţi deţinătorii diplomelor de licenţă în domeniul Ştiinţe ale
Educaţiei, ai diplomelor de studii superioare universitare (pentru
absolvenţii care nu au intrat în prevederile Procesului de la
Bologna), fiind vizaţi cu prioritate absolvenţii facultăţilor cu profil
filologic (Filologie, Limbi moderne etc.). Programul se adresează şi
absolvenţilor altor specializări, interesaţi de discursul didactic
modern şi practicile actuale în domeniul 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.
 abilităţi de proiectare, cercetare, implementare şi prezentare a
unor proiecte de investigaţie proprii;
 abilităţi de desfăşurare a unei cercetări educaţionale în diferite
contexte;
 implementarea rezultatelor cercetărilor din domeniu în practica
proprie;
 abilităţi de comunicare în domeniul profesional avansat;
 elaborarea proiectelor de activitate profesională din diverse
perspective.
 priceperi de utilizare a noilor tehnologii informaţionale, de

Descrierea succintă a
programului de studii:

Strategii de predare &
învăţare:

Strategii de evaluare:

Program de activitate:
Telefoane de contact:

comunicare în procesul de cercetare;
 deschidere faţă de schimbările survenite în literatura modernă,
ştiinţa literară şi lingvistica contemporană;
 autoevaluarea demersului didactic şi să analiza critică a
succeselor/insucceselor;
 competenţe de comunicare eficientă cu elevii, părinţii elevilor,
colegii.
Programul de studii „Didactica disciplinelor filologice” 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, dezvoltare, evaluare;
Competenţa lectorală: formare, dezvoltare, evaluare; Dezvoltare
şi construcţie curriculară; Pedagogia învăţămîntului superior;
Comunicare didactică; 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; Metodologia
cercetării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice;Statistică
pedagogică şi interpretare. 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 formativă şi sumativă se va realiza prin verificarea
cunoştinţelor, capacităţilor şi a deprinderilor practice: examinare
orală (prezentare orală); examinare în scris (teste, portofolii,
proiecte individuale şi de grup, sarcini creative, referate, eseuri,
recenzii etc.); examinare combinată (susţinerea publică a tezei/ a
proiectului); evaluare prin sarcini practice (studiu de caz:
individual, în grup etc.); evaluare asistată de calculator etc.
Evaluarea curentă va constitui 60% din nota finală. Fiecare unitate
de curs din programul de master se finalizează obligatoriu printrun examen.
Vineri, 12.30 – 18.20; sâmbătă 9.00 – 13.20.
022-24-07-53 (decanat); 022-35-81-27 (catedra)

