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ARII TEMATICE
Limba franceză în spațiul francofon:
perspective discursive, pragmatice,
didactice
Literatură franceză și literaturi francofone
Studii culturale
Politici lingvistice și educative
Introducere în tehnica cercetării
Tehnici multimedia
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francezauaic.wordpress.com
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MASTERAT

statut

Masterat profesional

durata studiilor
2 ani (60 credite ECTS/an)

condiţii de admitere
media de admitere:
- 60% = media examenului de licență;
- 40% = nota la interviu în limba franceză.;
criterii de departajare în caz de egalitate a
mediilor:
- media ECTS a anilor de studii;
- media de la bacalaureat.

cooperare
locală/națională: universități din România, edituri,
companii francofone internaționale;
internațională (în cadrul programului Erasmus +):
- Galatasaray Üniversitesi (Istanbul);
- Institut Catholique de Toulouse;
- Université d'Artois;
- Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse;
- Université de Liège;
- Université de Reims – Champagne-Ardenne;
- Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis (UVHC);
- Université François Rabelais – Tours;
- Université Lille 3 – Charles-de-Gaulle;
- Université Paris Sorbonne-Nouvelle – Paris 3;
- Université Paris-Est Créteil (ex-Paris 12) (UPEC);
- Université Paris-Sorbonne;
- Univerzita Karlova v Praze (Praga).

calendarul admiterii, alte detalii
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1656

OPORTUNITĂȚI ÎN
TIMPUL STUDIILOR
stagii în țările UE prin programul Erasmus+;
stagii culturale în instituții locale de profil:
universități, licee, școli, edituri etc.;
cursuri, conferințe, stagii de formare etc.
ținute de profesori străini invitați.

BAZĂ DE CERCETARE
ȘI DOCUMENTARE
Lectoratul francez;
Centrul de Studii Canadiene (CSC);
Centrul de reușită universitară (CRU UAIC);
Centrul de literatură belgiană;
Centrul de literatură elveţiană;
Grupul de cercetare în studii francofone
(GREF).

DUPĂ MASTERAT: STUDII
DE DOCTORAT (3 ANI)
Prin completarea Masteratului cu studii la
Școala Doctorală de la Facultatea de Litere
se poate obține un doctorat în Filologie.

PERSPECTIVE
DE CARIERĂ
cadre didactice în învățământul preuniversitar
și universitar (după absolvirea modulelor
psihopedagogice asigurate de Departamentul
de Pregătire a Personalului Didactic –
Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei);
cercetători în domeniul filologic;
profesioniști ai științelor comunicării, traducerii,
interpretariatului;
jurnaliști, colaboratori ai unor edituri și instituții
de cultură;
angajați ai unor companii francofone de
anvergură internațională.

