NOTĂ
Acest Masterat nu asigură în mod
direct posibilitatea predării în
învățămînt. Persoanele interesate
de o cariera didactică trebuie să
urmeze al doilea modul pedagogic,
organizat de Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației.

CALENDARUL ADMITERII
17-21 iulie 2017, 09.00-17.00, şi 23 iulie 2017,
09.00-14.00: depunerea dosarului (Amf. III.11,
Corp A: instructaj+completarea fişei de înscriere;
Amf. III.12: depunerea dosarului);
22-26 iulie 2017: afişarea rezultatelor;
27-31 iulie 2017, 09.00-15.00: confirmarea
locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

OBIECTIVE GENERALE
pregătire de specialiști în didactica
limbii franceze;
formarea de formatori în domeniu.

DISCIPLINE STUDIATE
Introducere în studii culturale
Analiza argumentativă a discursului
Pedagogie interculturală
Lingvistică de teren
Franceza pentru obiective specifice
Educaţie şi plurilingvism
Instituţii ale francofoniei
Variaţie în spaţiul francofon
Gramatică comparată: conceptul

interlangue

Analiza interacţiunii verbale
Învăţarea precoce a limbii străine
Instrumente ale formatorului de FLE
Crearea unui proiect multimedia
Tehnici de evaluare
Analiză de corpus
Stagiu pedagogic
Stagiu cultural
Cercetare documentară
Pregătire pentru disertaţie
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MASTERAT

statut

Masterat profesional

durata studiilor

2 ani (60 credite ECTS/an)

număr de locuri
buget: 19;
taxă: 3.

condiţii de admitere

media de admitere:
- 60% = media examenului de licență;
- 40% = nota la interviu în limba de predare a programului.;
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).

Toate detaliile și condițiile de admitere
(acte necesare, taxă, cazare etc.):
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=1656

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

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.

