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Precondiţii

Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

Educaţie literară şi artistică
14
90
1,5 ani
Master în Ştiinţe ale educaţiei (Master Profesional - MP )
Facultatea de Filologie, Catedra Istorie şi teorie literară
Burlacu Alexandru, prof. dr.hab.; Zaharia Viorica, dr.conf.; Smolniţchi
Dumitriţa, dr.conf.; Caraman Vlad, dr.conf.; Baraga Victoria, dr.conf.;
Corcinschi Nina, dr.conf.; Roşca Timofei, dr. hab., conf.; Cogut Sergiu,
dr.lect.; Apetri Dumitru, dr. conf.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei sau un act
echivalent de studii.
 Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite
ECTS la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente
domeniului de studii în cazul în care candidatul vine din alt domeniu.
Competenţe praxiologice:
 interpretarea problemei educaţiei literare şi artistice din diverse
perspective;
 descrierea comportamentelor şi obiceiurile unor culturi diferite,
relevante pentru educaţia literară şi artistică;
 stabilirea factorilor favorizanţi ai educaţiei literare şi artistice;
 reproducerea experienţelor mondiale şi strategiilor de educaţie literară
şi artistică;
 cunoaşterea diferitor metode de interpretare a textului literar şi a
operei de artă.
Competenţe prognostice:
 interpretarea caracteristicilor şi fenomenelor literar-artistice în
contexte diferite şi din diverse perspective metodologice;
 clasificarea/distingerea factorilor care blochează receptarea literară şi
artistică;
 aplicarea metodelor activ-participative pentru facilitatea educaţiei
literare şi artistice;
 utilizarea tiparelor culturale, sistemelor de simboluri, limbajelor,
experienţelor şi practicilor studiate în educaţia literară şi artistică;
 interpretarea din punct de vedere ştiinţific a proceselor şi fenomenelor
active la etapa actuală de dezvoltare a literaturii şi artelor;
 analiza şi comentarea textelor literare din perspectiva educaţiei
artistice;
 aplicarea metodelor moderne în rezolvarea problemelor specifice
analizei literare;
Competenţe praxiologice:
 adaptarea realizărilor ştiinţifice din domeniu la procesul de
predare/învăţare/evaluare a limbii şi literaturii române şi a artei;
 demonstrarea capacităţilor de analiză în problemele de interes major

ale domeniului şi a problemelor ce interferează cu domenii conexe;
 manifestarea deschiderii faţă de schimbările survenite în literatura,
ştiinţa literară şi lingvistica contemporană, estetica literară;
 stabilirea propriului program de formare, racordat la necesităţile
comunităţii şi ale organizaţiei educative;
 proiectarea şi realizarea unui program de formare continuă, prin
utilizarea diverselor modalităţi de perfecţionare a competenţelor
literare şi artistice.
Finalităţi de studii - să posede capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi
problemelor din domeniul studiat;
- să dea dovadă de abilităţi de a identifica potenţiale conexiuni dintre
aspectele cunoştinţelor în domeniu şi aplicarea lor în politicile şi
contextele educaţionale;
- să determine varietatea contextelor în care se poate desfăşura
predarea/ învăţarea literaturii;
- să interpreteze fenomenele lingvistice şi literare din perspectivă
interdisciplinară (filologică), transdisciplinară (artistică) şi
interculturală, în contextul epocii şi lumii în permanentă schimbare;
- să posede capacităţi de adaptare a realizărilor ştiinţifice la procesul
de predare/învăţare/evaluare a limbii şi literaturii;
- să dea dovadă de abilităţi de a ajusta curriculumul la un context
educaţional specific;
- să
posede
abilităţi
de
a
conduce/monitoriza/evalua
programe/materiale educaţionale din diverse perspective;
- să posede competenţe manageriale în domeniul educaţional literarartistic;
- să proiecteze, să realizeze şi să evalueze programele de formare
continuă (din perspectivă literară şi educaţie artistică);
- să posede competenţe de soluţionare colaborativă a problemelor.
Programul de master profesional Educaţie literară şi artistică este
Descrierea succintă a
deschis
pentru toţi deţinătorii diplomelor de licenţă în domeniul Ştiinţe
programului de studii
ale Educaţiei, diplomelor de studii superioare universitare (pentru
absolvenţii care nu au intrat în prevederile Procesului de la Bologna),
fiind vizaţi cu prioritate absolvenţii facultăţilor de Filologie, Limbi
moderne, Pedagogie etc. Programul se adresează şi absolvenţilor altor
specializări, interesaţi de comunicarea interculturală şi educaţia
lingvistică în diferite grupuri multiculturale.
Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea
cunoştinţelor şi formarea competenţelor literare şi artistice şi abilităţilor
lingvistice, în concordanţă cu abordările moderne în acest domeniu.
Masteratul este orientat spre instruirea specialiştilor de calificare înaltă
care vor activa în diverse medii plurilingve (şcoli, licee, instituţii de
învăţămînt superior, organizaţii etc.), pentru ca aceştia să poată realiza şi
promova o comunicare interculturală eficientă. Absolvenţii programului
de master vor putea: activa în învăţămîntul preuniversitar şi universitar
în profilul respectiv; ocupa funcţii de conducere în învăţămîntul
preuniversitar şi universitar; continua studiile la ciclul III Doctorat,
specialităţile Teoria şi metodologia instruirii (pe obiecte), Pedagogie
generală, Literatura română.
Programul se proiectează pe durata a 3 semestre: sem. I – cursuri;
sem. II cursuri şi un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul III
– practica de master.
Absolvenţii cursului de masterat vor putea activa atât în
învăţământ, mass-media, comunicare, cât şi în diverse categorii/grupuri
de profesii pe următoarele domenii: învăţământul liceal, profesional,
superior: învăţământ intercultural; management educaţional; consiliere
în învăţământ; servicii educaţionale; programe de leedership; evaluare

Cursuri din program

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

educaţională etc. Programul este deschis spre contemporaneitate, spre
tendinţele dezvoltării domeniilor de formare pe plan mondial şi
european.
Filosofia şi axiologia educaţiei
Psihologia educaţiei
Abordarea didactică a textului literar
Ştiinţa literaturii: evoluţii şi perspective în didactica actuală Evoluţii şi
tendinţe în literatura română contemporană
Poetica, hermeneutica şi didactica genurilor literare / Literatura română:
teme şi discursuri din perspectiva didactică
Teoria şi metodologia evaluării
Relaţia literatură-arte: didactica fenomenului
Perspectiva didactică a comparatismului
Dialectica şi semiotica receptării limbajului artistic / Analiza discursului
literar
Comunicare didactică
Politici educaţionale de integrare europeană
Pedagogia învăţămîntului superior / Noile tehnologii în predarea orelor
de limbă şi literatură română Metodologia elaborării unei lucrări
ştiinţifice
Stagiu de practică profesională
Forme: Cursul: tematic, integrat, mixt, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; seminarul dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin proiecte, învăţarea prin
cooperare, învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode şi tehnici
interactive, metode de studiu independent, modelarea, simularea,
exerciţiul etc.
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, eseuri, referate,
portofolii, probe scrise şi practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Vineri: 1400 – 1830; Sîmbătă: 800 - 1400
0-22-24-07-50

