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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Litere  

 

MASTERAT  
 

Studii francofone  
2016-2018 

 

în parteneriat internațional cu universitățile  
Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) și Galatasaray (Istanbul) 

 

 
 

Prezentare generală 
 

Condiții de admitere 
 Media examenului de licență (100%). 
 Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie: media ECTS a anilor de studiu și 

media examenului de bacalaureat. 
 

Durata  
 2 ani (60 credite ECTS/an)  

 

Avantaje  
 Studenții care urmează anul al Ii-lea de studiu la Universitatea Paris Est Créteil Val-de-Marne 

(UPEC) și își susțin disertația sub îndrumarea a doi profesori (de la UAIC, respectiv UPEC) pot obține 
diplomele ambelor universități, UAIC și UPEC. 

 Stagii oferite în țările UE în cadrul programului LLP/Erasmus  
 Profesori invitați pentru cursuri, conferințe, stagii de formare etc.  
 Stagiu practic la firme și edituri  

 

Obiective generale  
 Pregătirea de specialiști în domeniul studiilor francofone 
 Formarea de formatori în domeniu  

 

Dotare  
 Laboratoare multimedia (calculatoare, conexiune la Internet)  
 Bibliotecă și sală multimedia în cadrul Centrului de reușită universitară (CRU) 
 Biblioteca Lectoratului Francez 

 

Oportunități pe piața muncii  
 Cadre didactice ale unor instituții de învățământ superior  
 Profesori în învățământul preuniversitar 
 Cercetători în domeniul filologic 
 Specialiști în științele comunicării, traducere și interpretariat 
 Jurnaliști, colaboratori ai unor edituri și instituții de cultură 
 Angajați ai unor companii francofone de anvergură internațională 

 

Cooperare  
 Parteneri români: universități din România, edituri, companii francofone internaționale  
 Parteneri străini în cadrul programului Erasmus +: Universitățile Paris-Sorbonne, Paris 

Sorbonne-Nouvelle, Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), Artois, Avignon, Reims – Champagne-
Ardenne, Lille 3 – Charles-de-Gaulle, Valenciennes – Hainaut Cambrésis (UVHC), Tours – François 
Rabelais, Institutul Catolic din Toulouse, Liège, Galatasaray – Istanbul, Praga.  
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Discipline studiate  
 

 Literatură franceză : poeți și poeticieni 
 Varietăți ale limbii franceze 
 Literatură belgiană 
 Literatură franceză contemporană 
 Teorii și practici teatrale 
 Literatură canadiană 
 Literatură elvețiană 
 Metodologia criticii literare 
 Teorii lingvistice ale secolului XX 
 Literatură francofonă africană 
 Literatura română de expresie franceză 
 Pragmatica discursului  
 Tehnici multimedia 
 Tehnica cercetării 
 Teorii lingvistice contemporane  

 
 

După Masterat 
 

În completarea studiilor de Masterat, Școala Doctorală vă permite obținerea unui doctorat în Filologie. 
 
 

Contact  
 

 Secretariatul Facultății de Litere (telefon: 0232 201052) 
 Prof. univ. dr. Simona Modreanu (simona.modreanu@gmail.com) 

 
 

Alte detalii 
 

Pentru informații suplimentare, consultați planul de învățământ disponibil pe site-ul Facultății 
(http://media.lit.uaic.ro/?page_id=72): http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvMASTER2015.pdf. 
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