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Literatură română şi cultură europeană
22
90
1,5 ani
Master în Ştiinţe umanistice (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.; Grati Aliona, dr. hab., conf.; Roşca Timofei,
dr. hab., conf., Apetri Dumitru, dr. conf.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Ştiinţe umanistice, 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 gnoseologice:
 Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale ştiinţei literaturii;
 Identificarea şi selectarea surselor bibliografice pentru asimilarea şi
aplicarea informaţiei literare şi ştiinţifice noi;
 Amplificarea cunoştinţelor teoretice în dependenţă de noile realităţi
ale activităţii profesionale.
Competenţe prognostice:
 Determinarea problemelor şi priorităţilor în dezvoltarea ştiinţei
literaturii;
 Evaluarea perspectivelor implementării noilor conţinuturi în
învăţământ;
Competenţe praxiologice:
 Inventarea şi proiectarea noilor concepţii în legătură cu filologia,
operaţionalizarea terminologiei de ultimă oră;
 Documentarea holistică în raport cu o problemă de interes
profesional;
 Alegerea variantelor de soluţionare a problemelor din domeniu;
 Eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii
de predare - învăţare - evaluare, adaptate la condiţiile interne;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea situaţiilor practice
nestandardizate;
 Aplicarea rezultatelor cercetărilor proprii şi ale celor străine în
activitatea profesională.
 să elaboreze şi să realizare proiecte de cercetare în domeniul ştiinţei
literare şi culturii europene;
 să manifeste capacităţi de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor
şi problemelor generate de ştiinţele filologice şi studiile culturale;



să identifice potenţiale conexiuni dintre aspectele cunoştinţelor în
domeniu şi aplicarea lor în politicile literare;
 să determine varietăţi ale contextelor în care se poate desfăşura
investigarea/predarea/ învăţarea limbii, literaturii şi culturii;
 să interpreteze fenomenele literare din perspectivă interdisciplinară şi
transdisciplinară, în contextul epocii şi lumii în permanentă
schimbare;
 să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la procesul de
investigare/predare/învăţare/evaluare a limbii, literaturii şi culturii;
 să conducă/monitorizeze programe de cercetare ştiinţifică;
 să evalueze programe/materiale de cercetare ştiinţifică;
 să desfăşoare activităţi de investigaţie filologică, elaborare şi
realizare a unei cercetări filologice în diferite contexte;
 să posede competenţe de proiectare şi realizare a unui program de
formare continuă, prin utilizarea diverselor modalităţi de
perfecţionare a competenţelor filologice;
 să elaboreze proiecte de activitate profesională din diverse
perspective ;
 să posede competenţe de soluţionare colaborativă a problemelor.
Programul de masterat Literatură română şi cultură europeană
Descrierea succintă a
se
adresează
licenţiaţilor în filologie (indiferent de limba de instruire),
programului de
studii care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi să dobândească noi
competenţe în interpretarea fenomenului literar şi cultural românesc în
context european. Programul îi vizează şi pe cei interesaţi de
particularităţile culturale, literare şi de civilizaţie (licenţiaţi ai
Facultăţilor de Istorie, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, Culturologie
ş.a.)
Programul este o continuare organică a învăţământului la
specialităţile Limba şi literatura română, Literatura universală şi
comparată, Teoria Literaturii, Limbi şi literaturi străine, Cultură şi
civilizaţie europeană.
Obiectivul major al programului constă în aprofundarea cunoştinţelor şi
formarea competenţelor şi abilităţilor în sfera profesională în domeniul
disciplinelor filologice şi artistice, în concordanţă cu abordările moderne
în aceste domenii.
Masteratul este orientat spre instruirea specialiştilor de calificare înaltă,
care vor realiza activităţi profesionale în domeniul disciplinelor
filologice, pentru ca aceştia să poată atinge standarde de excelenţă în
activitatea profesională. Absolvenţii programului de master vor putea
activa în învăţământul preuniversitar şi universitar, în instituţiile de
cercetare academică la profilul respectiv; în publicistică, culturologie şi
mass-media; pot ocupa funcţii de conducere în învăţământul
preuniversitar şi universitar; pot activa în redacţii şi edituri, în instituţii
culturale, în organizaţii de stat şi nonguvernamentale; pot continua
studiile la ciclul III Doctorat, specialităţile Teoria şi metodologia
instruirii (pe discipline), Literatura română, Teoria literaturii,
Literatură universală şi comparată.
Programul se proiectează pe durata de 3 semestre: sem. I – cursuri; sem.
II cursuri şi un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul III –
practica de master.
Titlul acordat de master în ştiinţe umaniste va oferi absolventului
posibilitatea de a activa atât în învăţământul preuniversitar, universitar
în diverse categorii/grupuri de profesii, cât şi în domeniul de cercetare,
editorial, comunicaţii, mass-media; elaborare de lucrări ştiinţifice şi

Cursuri din program

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

auxiliare didactice; predare în învăţământul liceal, profesional, superior:
Programul este deschis spre tendinţele dezvoltării domeniilor de
formare pe plan mondial şi european. Viitorul magistru va contribui la
valorificarea culturii naţionale în spaţiile altor culturi, la popularizarea
valorilor culturale universale. Trunchiul comun de pregătire îi permite
să-şi formeze cunoştinţe aprofundate în domeniul ales şi să înţeleagă
mai bine specificul, diferenţele şi similitudinile dintre culturi şi dintre
reprezentanţii societăţii civile. În plan internaţional, aceşti specialişti vor
putea populariza valorile naţionale în mediul altor limbi şi literaturi.
Cultură şi civilizaţie europeană
Antropologie culturală: concepte şi teorii
Cultură şi literaturi europene în modernism şi postmodernitate
Scriitori de origine română în literaturile europene
Curente literare şi culturale româneşti în context european
Interculturalitate şi intertextualitate / Intertextualitate în literaturile
europene
Curente şi direcţii în ştiinţa literară actuală
Literatura comparată /Bazele comparatisticii
Text dramatic şi teatralitate
Imaginar mitic şi literar / Semiotica generală şi semiotici particulare
Axiologia literară /Metamorfozele epicului
Modernismul literar românesc în dinamica fenomenelor europene
Literatura europeană între fantastic şi absurd
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, 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
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