Oportunități:
• Stagii în ţări francofone (Franţa, Belgia, Elveţia)
prin programul ERASMUS
• Conferinţe susţinute de profesori invitaţi
din ţările francofone

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Litere
Departamentul de Limbi și literaturi străine
Catedra de Limba și literatura franceză

Masterat 2013-2015

STUDII
FRANCOFONE
În parteneriat internațional cu
Université Paris-Est Créteil
Universitatea Galatasaray (Istanbul)

Baza de cercetare/documentare:
• Seminarul de Studii francofone
• Biblioteca Lectoratului francez
• Centrul de Studii Canadiene (CSC)
• Centrul de literatură elveţiană
• Centrul de literatură belgiană
• Grupul de cercetare în studii francofone (GREF)
• Centrul de Reușită Universitară (CRU)
• Laboratorul fonetic
• Sala Multimedia

Contact:
Prof. univ. dr. Marina Mureşanu
(marina.muresanu@yahoo.fr)
Prof. univ. dr. Simona Modreanu
(simona.modreanu@gmail.com)
Web : http://media.lit.uaic.ro

Studii francofone Masterat 2013-2015

În parteneriat internațional cu
Université Paris-Est Créteil
Universitatea Galatasaray (Istanbul)

Statut:
• Masterat profesional în parteneriat
internaţional și co-diplomare
• Parteneri: Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Universitatea Galatasaray (Istanbul)

Obiectiv general:
• Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
francofoniei (cultură, literatură, limbă),
integrată într-un context interdisciplinar

Condiții de admitere:
• Diplomă de licenţă (ciclul I de studii)
• Selecţie pe bază de dosar

Discipline studiate
(cursurile vor fi ţinute de profesori
ai celor trei universităţi partenere):
partenere):
• Literatură franceză: teoria lecturii
• Varietăţi ale francezei
• Pragmatica ficţiunii
• Scriitori români de expresie franceză
• Literatură belgiană
• Literatură franceză contemporană
• Teatrologie
• Literatură canadiană
• Literatură elveţiană
• Metodologia criticii literare
• Teorii lingvistice ale secolului al XX-lea
• Literatură africană

Număr de locuri:
• Buget: 19; taxă: 11
Perspective de carieră:
Durata studiilor:
• În cercetare (cu posibilitatea continuării
studiilor la Şcoala doctorală)
• 2 ani, cu posibilitatea desfăşurării celui
• În învățămînt (prin completarea specializării
de-al doilea an de studii la una dintre
cu al doilea modul pedagogic, asigurat de
universităţile partenere; în condiţiile în care
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic –
al doilea an de studii este efectuat la UPEC
Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei)
şi disertaţia este elaborată în co-directorat, • În sectoare para-şcolare (biblioteci, fonduri
absolventul obţine diploma ambelor universităţi de documentare), administrative (resurse
umane), culturale (edituri)

