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CA LIMBĂ  STRĂ INCA LIMBĂ  STRĂ INĂĂ   
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Criterii de admitere:Criterii de admitere:  
  

    Media la examenul de licenţă (100%).Media la examenul de licenţă (100%).  
    În cazul unor note egale, departajarea se va face  În cazul unor note egale, departajarea se va face    
        pe baza mediei anilor de studiu.pe baza mediei anilor de studiu.  

UNIVERSITATEAUNIVERSITATEAUNIVERSITATEA   
AL. I. CUZA AL. I. CUZA AL. I. CUZA –––   IAȘ I IAȘ I IAȘ I    

FACULTATEA FACULTATEA FACULTATEA    
DE LITEREDE LITEREDE LITERE   

  
  

  

Durată:Durată:  
22  aniani 

Contact:Contact:  
  

Prof. univ. dr. Simona Modreanu (simona.modreanu@gmail.coProf. univ. dr. Simona Modreanu (simona.modreanu@gmail.com)m)  
Lect. univ. dr. Mihaela Lupu (mihlupu@yahoo.com)Lect. univ. dr. Mihaela Lupu (mihlupu@yahoo.com) 

Notă: 
 

Acest Masterat nu asigură în mod direct  
posibilitatea predării in învăţământ. Persoanele 
interesate de o carieră didactică trebuie să 
urmeze al doilea modul pedagogic, organizat 
de Facultatea de Psihologie și Ș tiinţe ale 
Educaţiei.  

CATEDRA DE LIMBA Ș I CATEDRA DE LIMBA Ș I   
LITERATURA FRANCEZĂ  LITERATURA FRANCEZĂ    



 

Discipline studiate:Discipline studiate:  
  

  Introducere în studii culturaleIntroducere în studii culturale  
  Analiza argumentativă a discursuluiAnaliza argumentativă a discursului   
  Pedagogie interculturalăPedagogie interculturală  
  Lingvistică de terenLingvistică de teren  
  Franceza pentru obiective specificeFranceza pentru obiective specifice  
  Educaţie şi plurilingvismEducaţie şi plurilingvism  

  Instituţii ale francofonieiInstituţii ale francofoniei  
  Variaţie în spaţiul francofonVariaţie în spaţiul francofon  
  Gramatică comparată: conceptul Gramatică comparată: conceptul interlangueinterlangue  
  Analiza interacţiunii verbaleAnaliza interacţiunii verbale  
  Învăţarea precoce a limbii străineÎnvăţarea precoce a limbii străine   
  Instrumente ale formatorului de FLEInstrumente ale formatorului de FLE  

  Crearea unui proiect multimediaCrearea unui proiect multimedia  

  Tehnici de evaluareTehnici de evaluare  
  Analiză de corpusAnaliză de corpus  
  Stagiu pedagogicStagiu pedagogic  
  Stagiu culturalStagiu cultural  
  Cercetare documentarăCercetare documentară  

  Pregătire pentru disertaţiePregătire pentru disertaţie  

 
. 

De reținut:De reținut:   
  

  Masteratul propune o formare de tip Masteratul propune o formare de tip 
interdisciplinarinterdisciplinar,,  la standarde europene.la standarde europene.  

  Conform criteriilor de selecţie, studenţii vor Conform criteriilor de selecţie, studenţii vor 
putea beneficia, în cadrul Masteratului comun, putea beneficia, în cadrul Masteratului comun, 
de de mobilităţi la UAPV mobilităţi la UAPV (unde vor putea urma o (unde vor putea urma o 
parte a programului de Masterat).parte a programului de Masterat).  

  Cursurile vor fi predate de cătreCursurile vor fi predate de către   profesori de la profesori de la 
UAIC și de la UAPVUAIC și de la UAPV..  

  Studenţii care urmează anul al IIStudenţii care urmează anul al II--lea de studiu în lea de studiu în 
universitatea parteneră și care își susţin disertaţiuniversitatea parteneră și care își susţin disertaţia a 
sub îndrumarea a doi profesori (de la UAIC, sub îndrumarea a doi profesori (de la UAIC, 
respectiv UAPV) pot obţine respectiv UAPV) pot obţine diplomă dublădiplomă dublă, , 
eliberată de UAIC și de UAPV.eliberată de UAIC și de UAPV.  

  Absolvenţii acestui Masterat îşi vor putea continua Absolvenţii acestui Masterat îşi vor putea continua 
studiile la studiile la Şcoala doctoralăŞcoala doctorală..  
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