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Anul I, semestrul I 

Unitatea de curs: Pedagogie generală 

Codul 

disciplinei: 

F.01.O.001 

Numărul de credite: 3 Semestrul: I Durata: I semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:  

45 ore 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual- 

45 ore 

Numărul de studenți: 10 

Precondiții: Formarea cunoştinţelor şi a competenţelor privind sistemul ştiinţelor educaţiei, formarea 

competenţelor de comunicare şi creativitate pedagogică necesare viitorului cadru didactic. 

Finalităţile cursului: să posede instrumente cognitive şi aplicative pentru abordarea riguroasă, 

obiectivă, exigentă şi critică  a fenomenului educaţional, a legităţilor fenomenului pedagogic, a 

funcțiilor și caracteristicilor educației etc.; să cunoască sistemul ştiinţelor educaţiei, formele de 

organizare a educaţiei, procesul de integrare socială a diferitor categorii sociale; să stabilească 

corelaţia dintre procesul educaţional şi progresul social; să compare  influenţa diverşilor factori 

asupra formării omului ca personalitate; sa realizeze analize şi să propună modalităţi de rezolvare 

eficientă a situaţiilor de conflict apărute în procesul educaţional; să realizeze cercetări în 

domeniul ştiinţelor educaţiei; să abordeze critic şi constructiv demersul personal de învăţare 

academică independentă şi pe cel al colegilor. 

Conţinut (descriptoriu): Noţiune de ştiinţă ca ansamblu sistemic de cunoştinţe despre natură, 

societate şi gândire. Conceptul de pedagogie. Definiţia pedagogiei. Caracteristicile pedagogiei. 

Rolul pedagogiei. Sistemul ştiinţelor   educaţiei. Retrospectiva  istorică a pedagogiei. 

Fenomenele educaţiei şi învăţământului. Categoriile pedagogiei. Relaţiile pedagogiei cu alte 

ştiinţe. Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalităţii. Conceptul de educabilitate. Conceptele 

de creştere, maturizare şi dezvoltare în raport cu formarea personalităţii. Noţiune de factori 

educaţionali şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii. Caracteristicile factorilor dezvoltării 

personalităţii. Cadrul de realizare al educaţiei: Sistem de învăţământ - proces de învăţământ. 

Structura sistemului de învăţământ. Dimensiunile educaţiei: educaţia morală, educaţia 

intelectuală, educaţia estetică, educaţia fizică, educaţia tehnologică: concepte, obiective, 

conţinuturile dimensiunilor educaţiei etc. Noile educaţii. Caracterul deschis al conţinuturilor 

“noilor educaţii”. Conţinuturi,obiective, mijloace de realizare. 

Metode de predare şi învăţare: Metode interactive, expozitiv euristice: prelegerea, conversația, 

explicația, problematizarea, studiu de caz, dezbateri frontale, discuţii , organizare grafică, 

gândește în perechi  și prezintă (GPP),  turul galeriei,  prezentare PP, filme ilustrate,  testul 

docimologic, evaluare în baza verificării produselor activităţii individuale, evaluarea reciprocă a 

OG etc. 

Modalități de evaluare:  scris/oral: Evaluare curentă - 60% ( seminar, 2 evaluări formative, 

portofoliu la orele de studiu individual, prezentare PP, referate, organizare grafică etc); 

Evaluare sumativă – 40% din nota finală (test docimologic) 

Condiții de obținere a creditelor: 2 - evaluări formative , 1 - evaluare sumativă, portofoliu la 

ore de studiu indifidual  

Coordonator de disciplină: Axentii Ioana, dr., conf. univ., 

Titularul cursului: Axentii Ioana, dr., conf. univ., 

Alte informații:  
1. Axentii I., Gândirea pedagogică în Basarabia (1918-1940). Studiu istorico-pedagogic, editura 

Civitas, Chişinău, 2006. 

2. Bontaş I, Pedagogie, ALL,  Bucureşti, 1994.Bontaş I., Pedagogie, ALL , Bucureşti, 1996. 

3. Cibotaru T.T. Istoria învăţământului şi a gândirii pedagogice în Moldova, Chişinău, Lumina, 

1991. 

4. Cucoş C., Pedagogia, Ed.II, Polerom, Iaşi, 2002. 

 



 

Unitatea de curs: Psihologie generală 

Codul disciplinei:    

F.01.0.002 

Numărul de credite:  
3 

Semestrul:  

I 
Durata: 

 1 semestru 

Tipuri de activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore contact 

direct:   

 

45 

Numărul de ore 

contact indirect/lucrul 

individual:   
45                 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții: Însușirea  noțiunilor, conceptelor vizând anatomia și fiziologia sistemului nervos și 

activității nervoase superioare, sistemului de noţiuni şi termeni psihologici. 

Finalitățile cursului:  

La nivel de cunoştinţe: 

 Să cunoască legile şi mecanismele fenomenelor psihice; 

 Să însuşească sistemul de noţiuni şi termeni psihologici; 

 Să examineze şi să ştie interdependenţa funcţionalităţii diferitor aspecte ale psihicului uman 

(procese psihice, funcţii, stări şi însuşiri psihice). 

 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

 Să conştientizeze necesitatea cunoaşterii legităţilor, mecanismelor şi metodelor de cercetare a 

fenomenelor psihice ca bază solidă pentru rezolvarea problemelor practice, specifice din cadrul 

activităţilor instructiv-educative; 

 Să înţeleagă importanţa cunoştinţelor de psihologie pentru ca ulterior să-şi găsească locul în 

sistemul relaţiilor pozitive cu ceilalţi, să dobândească o mai mare încredere  în sine, să-şi valorifice 

cât mai bine resursele creative şi potenţialul propriu,  configurându-şi o personalitate echilibrată şi 

dezvoltată pe multiple planuri; 

 Să-şi formeze convingeri că psihologia asigură cunoaşterea naturei fiinţei umane care poate fi 

desăvârşită continuu prin educaţie; 

 Să cultive atitudini superioare faţă de profesia didactică şi să-şi formeze necesitatea pentru 

dezvoltarea profesională continuă pe baza autocunoaşterii caracteristicilor psihice proprii. 

 

La nivel de integrare: 

 Să posede capacitatea de  a utiliza unele metode  de cunoaştere şi caracterizare psihologică a 

personalităţii elevului, grupului şcolar; 

 Să realizeze cercetări în domeniul psihologiei; 

 Să analizeze şi generalizeze datele obţinute în rezultatul efectuării unor investigaţii a fenomenelor 

psihice; 

 Să-şi formeze competenţe intelectuale şi strategii cognitive de asimilare, dobândire şi aprofundare a 

conceptelor fundamentale ale psihologiei în procesul studiului individual. 

Conţinut (descriptoriu): 

Obiectul psihologiei. Metodele psihologiei. Senzaţiile, percepţiile, reprezentările. Memoria. Gândirea. 

Comunicarea. Imaginaţia. Afectivitatea, atenţia, voinţa, motivaţia. Personalitatea. Temperamentul. 

Caracterul. Aptitudinile. Relaţii interpersonale. Activitatea. Creativitatea. 

Metode de predare și învățare:  

- de comunicare (prelegerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, etc.); 

- de explorare, bazate pe acţiune (lucrări practice şi aplicative, studiu de caz, simularea de situaţii, lucrul 

în grup, muncă individuală pe bază de material bibliografic). 

Modalități de evaluare: oral / scris, portofoliu 

Condiții de obținere a creditelor: evaluarea conținuturilor din curriculumul disciplinar pe dimensiunile 

cunoaștere, aplicare și integrare a cunoștințelor:  

• evaluare continuă prin: intervenții la seminar, studii de caz, proiecte de cercetare, portofoliu. lucrări 

scrise - pondere 60%. 

• evaluare sumativă prin: verificare - pondere 40%. 

Titularul cursului: T. Luchian, lector superior 

Alte informații:  

 

 



 

 

 

 

 

 

Unitatea de curs:  Introducere în lingvistică 

 

Codul 

disciplinei: 
F.01.O.003 

Numărul de credite: 

 

3 

Semestrul:  

 

I 

Durata: 

 

 1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

  

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual    
              60  

Numărul de studenți: 

Precondiții: să cunoască conceptele fundamentale ale acestei discipline. 

Finalităţile cursului: Studenţii  vor fi capabili să însușească conceptele fundamentale: limbaj, 

limbă, act lingvistic. Vor fi iniţiați în diverse probleme teoretice ale studiului limbii. Vor 

cunoaște   nivelele limbii şi unităţile lor, locul limbajului în  activităţile omului, informaţii despre 

comunităţile lingvistice. Vor putea identifica raportul limbă şi naţiune, limbă-rasă, limbă-religie.  

 

Conţinut (descriptoriu): 
Obiectul de studiu al lingvisticii; Conceptele fundamentale: limbaj, limbă, act lingvistic; 

Limbajul : conceptele de “semn” şi “simbol”; Funcţiile limbajului; Originea limbajului uman; 

Actul lingvistic: caracterul său de creaţie “inedită” şi limitele sale; Limba. Limba naţională, 

comună, literară. Limbi speciale, artificiale, creole, france; Criterii pentru delimitarea limbilor. 

Limbă şi dialect; Clasificarea limbilor. Clasificarea genealogică şi tipologică; Realitatea 

limbajului. Limbaj şi cultură; Limbă şi societate. Sincronie şi diacronie; Nivelele limbii şi 

unităţile lor. Aspectul grafic al limbii. 

Metode de predare şi învăţare: prelegerea, conversația, seminarul etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris: (E-examen,  V- verificare pe parcurs, 2 evaluări  curente 

obligatorii, referate, teste etc. ) 

 

  

Condiții de obținere a creditelor: obținerea unei performanțe notată de la 5  la 10. 

Coordonator de disciplină:  Zgârcibabă Elena, dr., conf. univ. 

Titularul cursului:  Zgârcibabă Elena, dr., conf. univ. 

Alte informații: bibliografie 
Graur A. ,Wald Lucia, Scurtă istorie a lingvisticii. Bucureşti, 1977 

Ionescu E., Manual de lingvistică generală. Bucureşti, 1992 

Dominte C., Zamfir M., Osiac M. Lingvistica generală.  Bucureşti, 2000 

Berejan S., Dumeniuk I., Matcaş N. Lingvistica generală. Chişinău, 1985 

  



Unitatea de curs: Tehnologii informaționale  

Codul disciplinei: 

G.01.O.004 

 

Credite: 

3  
Semestrul: 

I 
Durata: 

1 semestru 

Tipuri de activități: 

Prelegeri/ 

seminare/ 

laboratoare 

Numărul de ore 

contact  direct: 

 

 

45 

Numărul de ore 

contact 

indirect/lucrul 

individual: 

45  

Numărul de studenți: 

Precondiții: 

Cunoașterea noțiunilor generale despre calculatoare personale, sisteme de operare, Internet și 

alte tehnologii informaționale. 

Finalitățile cursului: 

La finele cursului studenții vor cunoaște: noțiunile generale despre calculator personal și 

arhitectura lor, sisteme de operare și managementul fișierilor într-un calculator personal, 

noținui generale despre utilizarea aplicațiile Word, Excell, PowerPoint, generalități despre 

Internet, browsere, motoare de căutare, poște electronice, noțiuni generale despre TIC și e-

Lerning, cerințe generale pentru un curs electronic, metode active și pasive de învățăre, 

tehnologii informaționale utilizate pentru învățământul la distanță, e-Portofoliu. Ei vor putea: 

gestiona fișierele din calculator, lucra cu aplicațiile din grupul Accessories, Word, Excel, 

PowerPoint, vor crea conturi pe diferite poște electronice, vor căuta și descărca din Internet 

informația necesară, vor crea teste online, vor crea portofolii electronice utilizând repozitoriul 

Google. 

Conţinut (descriptoriu):  

 

Noțiuni generale despre stuctura și funcțiile calculatorului, compinentele calculatorului; 

Elemente de arhitectura calculatorului, 

Sisteme de operare; 

Managementul fișierelor; 

Bazele utilizării proceselor de texte. Aplicația Word din MS OFFICE; 

Bazele utilizării aplicațiilor de calcul tabelar. Aplicația Excel din MS OFFICE; 

Bazele utilizării aplicațiilor pentru prezentări electronice. Aplicația PowerPoint din MS 

OFFICE; 

Noțiuni generale TIC și E-learning. Istoria instruirii la distanță. 

Navigarea Wen. Cerințe generale pentru CMMeL; 

Etapele de elaborare și dezvoltare a CMMeL. Licențe software; 

Obiecte de învățare cu autodescriere. Instruirea și învățarea interactivă; 

TIC în modele inovaționale de instruire. Metode active de învățare; 

E-Portofoliu. Slended Learning. 

Metode de predare și învățare:  

Expunerea, explicația, prelegerea, lucrările de laborator, utilizarea tehnicii multimedia: 

proiector, tabla interactivă și platforma MOODLE. 

Modalități de evaluare: 

Evaluarea finală scrisă. 

Condiții de obținere a creditelor: 

Frecvența, realizarea tuturor lucrărilor de laborator, susținerea celor două evaluări curente, 

prezentarea celor două portofolii (imprimate și e-Portofolio) și susținerea evaluării finale. 

Titularul cursului: Popovici Ilona, lect. sup.  

Alte informații: 

 

 

 

 



Unitatea de curs:   Istoria literaturii române (clasică I) 

Codul 

disciplinei: 

F.01.O.005 

Numărul de credite: 

 

6 

Semestrul: 

 

I 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

90 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

90 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele (Introducere în studiul literaturii, 

Folclorul şi Literatura română veche). 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili  să distingă etapele de formare şi dezvoltare a 

literaturii române din sec. XIX  și să recunoască mărcile stilistice ale operelor şi scriitorilor de 

referinţă pentru secolul al XIX-lea. Vor stabili  similitudini şi particularităţi distincte între 

fenomene culturale/literare, scriitori şi opere din aceeaşi sau din diferite perioade literare. Vor fi 

capabili de a realiza analiza literară a unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, atitudini 

proprii  în concluziile lor. 

 

Conţinut (descriptoriu):  

Disciplina Istoria literaturii române clasice I reprezintă un segment important din 

demersul educaţional al disciplinei generale şi are drept obiectiv major parcurgerea analitică a 

procesului literar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din secolul al XlX-lea, cuprinzând 

activitatea primilor poeţi, a Şcolii Ardelene, a scriitorilor paşoptişti şi postpaşoptişti.   

Această disciplină abordează următoarele subiecte: Iluminismul românesc: context 

universal – particularităţi naţionale; Trubadurismul liricii româneşti din anii 1780-1830; I.Budai- 

Deleanu – scriitor iluminist de formaţie europeană. Poemul Ţiganiada, operă modernă cu o 

structură complexă; Tendinţele neoclasiciste în literatura română; Fabulistica românească; Mihai 

Kogălniceanu – Epoca „Daciei  literare”; Ion Heliade Rădulescu – arhitect al culturii şi literaturii 

române. Activitatea culturală: Curierul românesc; activitarea literară: Zburătorul.;  Creaţia lui C. 

Negruzzi. Alecu Russo. N.Bălcescu;  Creaţia lui V. Alecsandri: de la romantismul paşoptist la 

junimism;  D. Bolintineanu. B.P.Haşdeu – un „geniu romantic” al literaturii române;  Creaţia lui 

Alexandru Odobescu;  Romantism şi realism în proza lui N. Filimon; Cezar Bolliac – scriitor 

uitat de vreme. Poezia de inspiraţie socială.Constantin Stamati – traducătorul şi prozatorul. 

Tradiţie şi modernitate în creaţie; Contribuţia scriitorilor paşoptişti la dezvoltarea limbii şi 

literaturii române. Evoluţia genurilor şi speciilor literare. Inovatorii perioadei paşoptiste.etc. 

 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Poștaru Snejana, lector universitar 

Titularul cursului: Poștaru Snejana, lector universitar 

Alte informații: 



 

Unitatea de curs: Educația fizică 

 

Codul 

disciplinei: 

G.01.O.006, 

G.02.O.022 

Numărul de credite: 

 

 

Semestrul: 

 

I, II 

Durata: 

 

2 semestre 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții: Posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul Educaţiei fizice şi 

sportului. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor cunoaște procedeele dezvoltării şi pregătirii fizice personale, 

cerinţele şi formele de planificare a practicării individuale a exerciţiilor fizice. Vor putea explica 

şi  aplica în cadrul activităţilor motrice cunoştinţele referitoare la tehnica executării elementelor 

de bază din atletism, gimnastică, jocuri sportive etc. 

Conţinut (descriptoriu): Această disciplină include următoarele subiecte: 

Volumul motric săptămânal al studentului; Instruirea tehnică  a alergării de viteză; Tehnica 

săriturii  în lungime . Dezvoltarea rezistenţei; Perfecţionarea tehnicii alergării de viteză; 

Dezvoltarea reacţiei de execuţie, vitezei  de reacţie, dibăciei; Alergare de viteză  50 m. 

(verificare); Dezvoltarea vitezei prin intermediul jocurilor sportive; Alergare de rezistenţă. 

Dezvoltarea forţei; Tracţiuni. Flotări; Perfecţionarea  tehnicii elementelor de baschet; Ridicarea 

trunchiului  la verticală; Tracţiuni. Flotări (verificare); Elementele tehnice  din  Baschet; 

Regimul activităţii şi capacităţii de muncă.  Bazele unui mod sănătos de viaţă; Acrobatica;Volei: 

Perfecţionarea preluării mingii de sus, de jos; Extensia trunchiului din culcat facial; 

Perfecţionarea tehnicii săriturii în lungime de pe loc;Dezvoltarea vitezei  prin intermediul 

jocurilor sportive. 

 

Metode de predare şi învăţare: Conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, 

prelegerea, analiza fonetică, jurnalul dublu, sinectica. 

Modalități de evaluare: Evaluare iniţială.  Evaluare continuă.  Evaluare finală la sfîrşitul 

fiecărui semestru (prin teste motrice) de tip „admis – respins” 

Condiții de obținere a creditelor: frecvența la ore, susținerea normativelor. 

Coordonator de disciplină: Alexandru Piscunov, lector universitar 

Titularul cursului: Alexandru Piscunov, lector  universitar 

 

Alte informații: Bibliografie 

Atletismul sub redacţia  O.N. Rolodii, E.M. Lutkovski, V.V. Upov: Chişinău „Lumina 1992”; 

„Gimnastica”.  T.Grimalschi,  E.Filipenco, P.Tolmaciov,  Chişinău  „Lumina 1993”; 

„Educaţie fizică şi sport”,  Mihai Bogdan Scarlat,  Eugeniu Scarlat;  Editura  Didactică şi 

Pedagogică  Bucureşti 2003. 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs:    Folclor românesc 

Codul 

disciplinei: 

U.01.A.007 

Numărul de credite: 

 

2,5 

Semestrul: 

 

I 

Durata: 

 

1 semestru  

Tipuri de 

activități: 

Curs  

Seminar  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

30 

Numărul de studenți: 

Precondiții: Posedarea cunoştinţelor despre noţiuni de folclor şi folcloristică, de determinare a 

trăsăturilor specifice ale folclorului, despre bogăţia tematică a creaţiei populare, de delimitare a 

textului liric, epic şi dramatic, de manifestare a interesului de culegere a folclorului. 

Finalităţile cursului: Studenții vor fi capabili să recunoască specificul tradițiilor și obiceiurilor 

românești, să precizeze etapele specifice pe care le au aceste tradiții, să identifice obiceiurile 

religioase și laice, să constate cauzele care duc la pierderea unor obiceiuri, să se preocupe de 

conservarea și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor, să identifice valorile culturale și 

experiențele umane descoperite în creațiile folclorice. 

Studenţilor li se vor forma abilităţi de a lucra cu izvoarele folclorice și de receptare 

corectă a mesajelor creațiilor populare, de determinare a influenței tradițiilor populare asupra 

literaturii române culte. 

Conţinut (descriptoriu): 

Obiectul cursului îl constituie folclorul literar românesc în contextul principiilor teoretice 

și metodologice ale științei folclorice care își propune investigația folclorului ca fenomen de 

cultură populară. Cursul își propune să scoată în evidență importanța cunoașterii, practicii și 

culegerii acestuia în ideea păstrării și propagării tradițiilor multimilenare ale poporului nostru.  

Această disciplină include următoarele subiecte: Stilul primar al viziunii noastre 

folclorice. Cultura populară şi folclorul. Originile folclorului. Miturile şi mitologia. Elemente 

de folclor dac şi latin (sec. II î.e.n. – III e.n.). Poveştile. Lirica folclorică – doina. Poezia epică – 

eposul eroic. Folclorul obiceiurilor calendaristice. Poezia ritualurilor de familie. Folclorul 

copiilor. Preocupările folcloristice ale lui M. Eminescu, I. Creangă, B.P. Hasdeu. Interesul faţă 

de folclor în sec. 17-18. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, brainstorming, explozia stelară, masa rotundă, 

studiul de caz, interviul de grup, pălăriile gânditoare,  Delphi, metoda Ciorchinelui, Sinelg etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, referate, portofoliu în baza 

unui chestionar) şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate, portofoliu - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Bodlev Ala, lector superior 

Titularul cursului: Bodlev Ala, lector superior 

 

 

 

 



 

Unitatea de curs: Literatura română veche 

 

Codul 

disciplinei: 

U.01.A.007 

Numărul de credite: 

 

2,5 

Semestrul: 

 

I 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

30 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să determine trăsăturile distinctive ale disciplinei 

date. Vor realiza o periodizare a literaturii române vechi. Vor reproduce sensul global al unui 

mesaj la prima audiţie și al mesajelor receptate de la diverşi emiţători.  Vor fi capabili de a 

realiza analiza literară a unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, atitudini proprii  în 

concluziile lor. Vor comenta un text la prima citire  și vor aplica în  răspunsurile lor opiniile 

criticilor literari. 

Conţinut (descriptoriu): Acest curs are menirea de a studia cele mai importante scrieri vechi 

din literatura română în succesiune cronologică, facându-se referire la cele mai de seamă cronici 

din secolele XV- XVI şi, parţial, din prima jumătate a veacului al XVII- lea. 

        Disciplina abordează următoarele subiecte: Obiectul şi importanţa literaturii române vechi. 

Consideraţii generale. Periodizarea literaturii române vechi; Istoriografia română de inspiraţie 

străină. Istoriografia oficială moldo-slavonă din sec. al XV-lea; Letopiseţele din secolul al XVI- 

lea. Letopiseţul lui Macarie. Letopiseţul lui Azarie. Letopiseţul lui Eftimie; Epoca lui Vasile 

Lupu şi Matei Basarab.Literatura religioasă la sfârşitul secolului al XVII-lea . 5. Meritul lui 

Dosoftei în dezvoltarea literaturii. Viaţa şi opera; Istoriografia feudală în limba română din 

secolul al XVII-lea. Izvoarele cronicii lui Grigore Ureche, Miron Costin; Viaţa şi activitatea lui 

Dimitrie Cantemir; Valoarea operei lui Ion Neculce; Cărţile populare. Impactul lor asupra 

cititorilor de ieri şi de azi. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Titularul cursului: Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Alte informații: 

 

 

 



Unitatea de curs: Limba engleză și comunicare  

Codul disciplinei:     
S2 01 O 006.3 

S2 02 O 013 

Numărul de credite:  
2,2 

Semestrul:  

I, II 
Durata: 

 2 semestre 

Tipuri de activități: 

Curs  

Seminar  2/2 

Numărul de ore contact 

direct:   

 

30/30 

Numărul de ore 

contact indirect/lucrul 

individual:   
30/30 

Numărul de studenți: 

 

 

12 

Precondiții: să cunoască conceptele fundamentale ale acestei discipline. 

Finalitățile cursului:  

La finele acestui curs studenții vor fi în stare să: 

-citească liber în limba engleză; 

- înțeleagă propoziții simple; 

- scrie fără greșeli în limba engleză; 

- participe în discuții simple; 

- traducă propoziții din limba engleză în română și vice versa 

Conţinut (descriptoriu): 

Acest curs face parte din modulul Curs practic de limbă engleză și este destinat studenților anului 

întîi de studii. Scopul acestui curs este de a oferi studenților cunoștințe de bază a limbii engleze, 

de a îmbogăți vocabularul studenților etc.. 

- The letters of the English language. -Everyday Greetings. Forms of address. Personal 

information; 

- My family. Topical vocabulary on family and relationships.  

The text “The Whites”; 

- My house/flat. Topical vocabulary. The text: “My house”; 

- My town. Topical vocabulary. The text: “A town”; 

- Daily Routine. Telling the time. The poem: “My Old Dad”, the text: “My Daily Programme”; 

- Seasons and Weather. Text “Seasons and weather”; 

- Plans for Holidays. Text “Plans for Holidays”; 

- Shops and Shopping. Text “Nothing but the Best”; 

- Appearance and Character. Text “English Character”; 

- At a Hotel. Text A “Hotels of the Past”. Text B “Hotels of the Future”. 

Metode de predare și învățare:  

- de comunicare (prelegerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, etc.); 

- de explorare, bazate pe acţiune (lucrări practice şi aplicative, studiu de caz, simularea de situaţii, lucrul 

în grup, muncă individuală pe bază de material bibliografic). 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Condiții de obținere a creditelor: evaluarea conținuturilor din curriculumul disciplinar pe dimensiunile 

cunoaștere, aplicare și integrare a cunoștințelor:  

• evaluare continuă prin: intervenții la seminar, studii de caz, proiecte de cercetare, portofoliu. lucrări 

scrise - pondere 60%. 

• evaluare sumativă prin: verificare - pondere 40%. 

Titularul cursului: Matoșina Nadejda, asistent universitar 

Alte informații:  

 

 

 

 

 

 



 

 
Unitatea de curs:Gramatica (morfologie) 

Specialitatea: limba și literatura română și engleză 

Codul disciplinei: 

S2 01 O 006.2 

S2 02 O 013.2 

Numărul de credite: 

2/ 2 

Semestrul:  

I, II 

Durata:  

2 SEMESTRE 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 

Seminar: 30/ 30 

Laborator:  

Numărul de ore 60 Numărul de studenţi: 

12 
Contact direct 

30/30 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30/ 30 

Finalităţile cursului: 

Spre sfârșitul cursului studenții vor fi în stare să: 

- Utilizeze corect articolul hotărît și nehotărît 

- Construiască propoziții corecte 

- Utilizeze corect verbele auxiliare în dependeță de timpul verbal 

- Conjuge corect verbele regulate și cele neregulate 

- Utilizeze forma corectă a gradelor de comparație a adjectivelor 

- Construiască propoziții la timpul prezent, trecut și viitor  

Conţinut (descriptoriu):  

        Cursul practic de gramatică acoperă principalele domenii de gramatică a limbii engleze. Fiecare unitate de gramatica este 

urmată de un număr foarte mare de exemple precum și de dificultăți gramaticale legate de acest subiect studiat. Studenții sînt 

învățați să utilizeze corect formele și modele gramaticale în vorbire orală și scrisă. 

        Studenții primului an sînt familiarizați cu regulile gramaticale, forme, utilizări, excepții. Ei devin familiarizați cu diferențele 

dintre regulile gramaticale de limba engleză și regulile gramaticale ale limbii materne studenților (română, rusă).  

Metode de predare şi învăţare: analiza sinteza, traducerea textelor de specialitate, metoda comunicativă, lucrul în echipe, lucrul 

individual, brainstormingul 

Modalităţi de evaluare:  

Evaluarea are scopul de a identifica efectele cursului predat şi de a aprecia, în perspectiva obiectivelor urmărite, rezultatele 

obţinute de studenţi. Evaluarea va viza cunoştinţele, competenţele şi atitudinile studenţilor. Studentul  va fi evaluat atît oral cît şi 

în scris (evaluări sumative, evaluări frontale, evaluări pe platforma Moodle, etc) 

Vor fi utilizate următoarele tipuri de evaluare: 

Formativă – verificări sistematice, pe tot parcursul predării cursului. Prin intermediul acestei evaluări se vor stabili  factorii 

care au asigurat reuşita  sau au provocat eşecul, cu scopul adaptării procesului didactic la posibilităţile  diferenţiale ale 

studenţilor.  

Evaluarea formativă scrisă – se efectuează de 2 ori pe parcursul perioadei de studiu. Se realizează sub formă de test-grilă 

combinat. 

Portofoliul studentului – prezentând lucrări pe tematica disciplinei şi proiectul final.  

      Evaluarea finală. La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în notare, exprimată în %.  (Total: 100 = 60% constituie 

examinarea continuă pe parcursul semestrului şi 40 % - examinarea finală). 

Media pe semestru:   

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare/lucrări practice de laborator; 

- testarea periodică prin lucrări de control; 

- activităţile individuale: teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte, studiu de caz etc.   

- activităţi practice. 

 

Condiţii de obţinere a creditelor:  

frecvența orelor, participare activă la ore, efectuarea lucrului individual, susținerea evaluarilor curente și finale cu note positive.  

Evaluarea curentă -60% 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen 

Coordonator de disciplină: Matoșina Nadejda 

Titularul cursului: Matoșina Nadejda 

Limba de predare: engleză 

Alte informaţii: Bibliografie: 

1. Barbara Pawlowska, Zbigniev Kempinski. Teste de Limba Engleza, Teora: Bucuresti, 1997; 

2. John and Liz Taylor, Headway pre-intermediate. Oxford, 2003;  

3. Arakin, V. D., Практический курс английского языка, Vlados: Moskow, 2002; 

4. Levitschi , Leon, Gramatica Limbii Engleze, Teora: Bucuresti, 1996; 

5. Melenciuc, D., Onofreiciuc, E., English for High School, New Edition, Chisinau, 2000; 

6. Iastremschi, V., Prohin, A., Rotaru, E., A Book of English Grammar in tables and schemes, Second Edition, Pontos, 

Chisinau, 2006. 



 
Course title: Fonetica practică ( l-a engleza) 

Speciality: Limba și română și  engleză  

Course code: 

S2 01O 006 

 

Number of credits: 

2 
Semester:  

I 
Duration:  

1 semester 

Types of activity: 

 

Leture: 

Seminar: 30 

Number of hours 60 Number of students: 

12 
Direct contact 

30 
Indirect contact 

30 

Course Objectives and Learning Outcomes: 

At the level of comprehension 

- to learn  the correct pronunciation of English (RP), and the International Phonetic Alphabet (IPA); 

-  to familiarize students with the English phonemic symbols; 

- to build students’ awareness and concern for good pronunciation; 

- to distinguish between English spelling and pronunciation; 

- to describe the way English sounds are produced, transmitted and received, the way in which the speech 

sounds function in a language; 

- to train students in the recognition and production of the English consonant and vowel sounds; 

- to operate with the terminology for the articulatory aspects of the English sounds (consonants, vowels, 

diphthongs, etc.); 

- to distinguish the intonation patterns of English 

At the level of application 

- to apply the  reading rules into practice;  

- to articulate all the English sounds correctly and easily recognize them in oral speech; 

- to use active listening strategies; 

- to define the sound characteristics, and be able to contrast and compare them;  

- to identify the stressed syllable in a word and the stressed words in a sentence;  

- to delimitate the words into syllables applying the criteria of syllable delimitation; 

- to apply various intonation patterns while speaking. 

At the level of integration 

- to investigate and research different sources; 

- to recognize, differentiate, and reproduce accurately the consonants, vowels and semi-vowels of the 

English language; 

- to recognize, differentiate, and reproduce accurately the main English stress and rhythm patterns; 

- to do some phonetic transcription and get to know how connected speech works; 

- to invent and develop new methods of linguistic approach to phonetics; 

- to provide the students with necessary knowledge to be able to self-evaluate their own 

Pronunciation and correct and assess the pronunciation of others. 

Course Contents:  

 This course will help students achieve and develop their own pronunciation habits and to enable them to teach 

English pronunciation to others. It familiarizes students with the symbols of the International Phonetic Alphabet 

(IPA) and conventions used in the phonetic transcription of English sounds, phrases and sentences. It also intends to 

help students’ listening and speaking through training in the key areas of pronunciation. These key areas include the 

production of individual sounds, word and sentence stress, and intonation: 

Phonetics as a science. The English Alphabet. Speech mechanism. Classification of organs.The functions of the 

organs of speech.The Symbols of the English Transcription.The English vocalic and consonantal phonemic symbols. 

The English Vowels – principles of classification (front vowels; central vowels; back vowels).   The 4 types of 

Vowel Reading in Stressed Syllables.The English Diphtongs and Triphthongs. Spelling possibilities. Contrasting 

between  monophthongs and diphthongs. 

 The English Consonants: principles of classification (according to manner of articulation and  place of articulation): 

Plosives, Affricates,Fricatives,Nasals,Lateral, Flapped, Semivowels. 

English Syllable. Word Accent in Simple, Derivative and Compound Words. Sentence-Stress: Strong and Weak 

Forms. Intonation Patterns. 

 The course offers auditory practice and enables students to self-correct and improve their English pronunciation. 

 

Teaching – Learning Methods: Lecture, conversation, explanation, exemplification, demonstration, case study, 

listening, contrastive analysis.  

Teacher – Para Ina, lector  universitar 



Evaluation Methods: Current Evaluation during tutorials-60% ( activity evaluation during seminars, test- paper 

results,  transcribing sentences, reciting  poems etc .) 

Final Examination-40% 

Bibliography:  

1. Pârlog, H. English Phonetics and Phonology.  Bucureşti, 1997. 

2. Chiţoran, D., Petri, L. Workbook in English Phonetics and Phonology.  Editura didactică și pedagogică, 

București, 1977. 

3. Knútsson, P. English Pronunciation for Icelanders. Recognition, production and transcription drills. Málver 

Heimspekideildar, 2002. 

4. Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge, 1982. 

5. Sadieva, N. O. English Phonetics (practical course). Samarkand, 2005. 

6. Белкина, Г.А., Левина Л.В. Коррективный курс по фонетике английского языка.  Москва, 1971. 

7. Карневская, Е. Б. Practical English Phonetics. Мн. Выш. шк., 1990. 

8. Сахарова, З. А., Романова, Т. А. Introductory Course of English Phonetics. Пособие по фонетике 

английского языка. Барнаул, Изд-во БГПУ, 2009. 

 

Unitatea de curs:   Protecția civilă 

 

Codul 

disciplinei: 

G.01.O.012 

Numărul de credite: 

 

- 

Semestrul: 

 

I 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

30 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Formarea la studenţi a deprinderilor şi priceperilor pentru a organiza şi desfăşura 

măsuri şi acţiuni adecvate în condiţiile de situații excepționale. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să argumenteze necesitatea măsurilor de protejare 

a populaţiei în condiţiile vieţii cotidiene şi în condiţiile de situații excepționale. Vor cunoaște și 

aplica măsuri şi acţiuni adecvate în condiţiile de situații excepționale. 

Conţinut (descriptoriu): 1.Rolul şi misiunile Protecţiei Civile. 2. Caracteristica şi clasificarea 

situaţiilor excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova.3. Cala mităţi le na turale, 

accidentele, catastrofele. 4. Armele de nimicire în mase. 5. Contaminarea radioactivă. 6. 

Mijloace de protecţie individuală. 7. Principiile de organizare şi efectuare a lucrărilor de salvare-

deblocare şi a altor lucrări de neamânat în focarele S.E. 8. Traumatismele şi maladiile - 

consecinţe ale Situaţiilor Excepţionale. 9. Plăgile şi clasificarea lor. Hemostaza provizorie. 10. 

Acordarea primului ajutor în caz de arsuri, degeraturi, înnec, electrocutare.11.  Focarele 

epidemice şi combaterea lor.Profilaxia bolilor infecţioase. 12, 13. Autoreglarea psihică-

modalitate de sporire a eficienţei activităţii umane în condiţiile situaţiilor excepţionale. 134. 

Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor. 15. Substanţe puternice toxice. 

 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La  finalizarea cursului, studenții  vor fi admiși  dacă vor avea 

realizate evaluările curente și evaluarea finală. 

 

Coordonator de disciplină: Ieșeanu Petru, asistent univ. 

Titularul cursului: Ieșeanu Petru, asistent univ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul I, semestrul II 

 

 

Unitatea de curs: Teoria instruirii 

Codul disciplinei: 
F.02.O.013 

Numărul de credite: 

3 

Semestrul: II Durata: un semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:  

 

45 

 

Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual: 

45 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții:  

Pentru ca studenților să le reușească achiziționarea de competențe în domeniul teoriei instruirii 

este necesar să fi studiat cursurile care fundamentează și interrelaționează cu tematica abordată 

în cadrul teoriei instruirii: psihologia vârstelor și pedagogia generală.  

 

Finalităţile cursului:  Schimbările actuale în materie de politica educaţională şi de reformare 

curriculară pentru formarea iniţială, la ciclul I, a cadrelor didactice ţintesc o pregătire complexă 

a acestora. În acord cu noile standarde, formarea cadrelor didactice se înscrie pe direcţii 

multiple: psihologice, pedagogice, metodice, practice, de îndrumare şi consiliere. Cursul 

,,Teoria instruirii ” urmărește formarea la studenți a competențelor ce privesc buna organizare 

și desfășurare a procesului instructiv-educativ. 

Conţinut (descriptoriu): Introducere în problematica cursului ,,Teoria instruirii”. Contribuţia 

lui Comenius, Pestalozzi şi Herbart la constituirea didacticii. Conceptul şi caracteristicile 

generale ale didacticii/teoriei instruirii. Procesul de învăţământ. Laturile şi caracteristicile 

procesului de învăţământ. Principii şi norme de învăţare. Metode de învăţământ şi tehnologia 

didactică. Mijloacele de învăţământ. Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul de 

predare-învăţare-evaluare. Curriculumul.   Structură şi tipologie. Formele de organizare a 

procesului de învăţământ. Diversitate şi complementaritate în organizarea procesului de 

învăţământ. Organizarea şi proiectarea procesului de învăţământ. Evaluarea în procesul de 

învăţământ.  Creativitatea în procesul de învăţământ. Comunicarea didactică. Psihopedagogia 

succesului şi insuccesului şcolar. Managementul general şi cel educaţional. 

Metode de predare şi învăţare: prelegerea interactivă, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, 

problematizarea, metode activ-participative de lucru în grup prin cooperare, de dezvoltare a 

gândirii critice, studii de caz, studiul  individual pe bază de material bibliografic, 

brainstorming, învățarea prin descoperire, turul galeriei, SINELG, GPP, explozia stelară. 

Alte informații: 

 



Modalități de evaluare: oral / scris . Pe parcursul semestrului studentul va fi evaluat în cadrul 

seminarelor unde se organizează dezbateri, sesiuni de comunicări, analiza fişelor de 

investigaţie, hărţi conceptuale şi alte produse ale activităţii studenţilor realizate în cadrul 

studiului individual, cât şi în scris în cadrul celor 2 evaluări curente.  

Nota finală  o constituie 60% din nota de pe semestru şi 40 % din nota acumulată la examenul 

final. Se va utiliza evaluarea cumulativă şi continuă privind cunoştinţele dobândite, formarea 

capacităţilor de operare cu datele şi indicatorii dezvoltării umane, aprecierea atitudinii şi 

interesului privind psihologia educațională, participarea la cursuri şi seminarii, elaborarea de 

materiale pentru portofoliul individual. 

Condiții de obținere a creditelor: 
Pentru obţinerea creditelor, studenţii trebuie să  realizeze integral cerinţele pentru cursul respectiv şi 
să susţină evaluările intermediare și evaluarea finală cu obținerea notei minime ,,5” 

Titularul cursului: Radu Corina, lector universitar 

Alte informații: 

 

 

Unitatea de curs: Psihologia vârstelor 

Codul disciplinei: 

F.02.O.014   

Numărul de credite: 
3 

Semestrul: II Durata: I semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:   

 

45 

Numărul de ore 

contact 

indirect/lucrul 

individual:  
45 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții: Fundamentele teoretico-conceptuale și baza metodologică din psihologie, 

anatomie și fiziologie. 

Finalitățile cursului:  

La nivel de cunoştinţe: 

- să însuşească cunoştinţelor ştiinţifice actuale despre conţinutul dezvoltării psihice, condiţiile 

şi factorii dezvoltării psihice şi dezvoltării personalităţii copilului: 

- să cunoască particularităţile dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi afective ale copilului, 

preadolescentului, adolescentului; 

- să însuşească metode şi tehnici individuale şi colective de stimulare a creativităţii şi de 

cultivare a gândirii active, independente, creatoare a copiilor în cadrul procesului educaţional. 

La nivel de integrare: 

- să posede capacitatea de  a utiliza unele metode  de cunoaştere şi caracterizare psihologică a 

personalităţii elevului, grupului şcolar; 

- să-şi formeze competenţe intelectuale şi strategii cognitive de asimilare, dobândire şi 

aprofundare a conceptelor fundamentale ale  psihologiei vârstelor în procesul studiului 

individual. 

La nivel de înţelegere şi aplicare: 

- să conştientizeze valoarea umană a copiilor, 

- să-şi formeze capacităţi de a evidenţia interesele şi aptitudinile copiilor, precum şi cauzele 

eşecurilor şi devierilor comportamentale ale unor copii; 

Conţinut (descriptoriu): Obiectul şi problematica psihologiei vârstelor: Obiectul psihologiei 

vârstelor. Strategiile şi metodele folosite în psihologia vârstelor; Legităţile şi dinamica 

dezvoltării psihice şi formării personalităţii în ontogeneză: Principiile psihologiei vârstelor. 

Dinamica dezvoltării psihice. Factorii, condiţiile şi  legităţile dezvoltării psihicului; 

Periodizarea vârstelor. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în diferite perioade de 

vârstă: Periodizarea vârstelor. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în primul an de 

viaţă. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în copilăria precoce. Dezvoltarea psihică şi 

formarea personalităţii la vârsta preşcolară. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii la 



vârsta şcolară mică. Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii perioada preadolescenţei. 

Dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii adolescentului. 

Metode de predare și învățare:  

- de comunicare (prelegerea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, etc.); 

- de explorare, bazate pe acţiune (lucrări practice şi aplicative, studiu de caz, simularea de 

situaţii, lucrul în grup, muncă individuală pe bază de material bibliografic). 

Modalități de evaluare: oral / scris, portofoliu 

Condiții de obținere a creditelor: evaluarea conținuturilor din curriculumul disciplinar pe 

dimensiunile cunoaștere, aplicare și integrare a cunoștințelor:  

• evaluare continuă prin: intervenții la seminar, studii de caz, proiecte de cercetare, portofoliu. 

lucrări scrise - pondere 60%. 

• evaluare sumativă prin: verificare - pondere 40%. 

Titularul cursului: T. Luchian, lector superior 

 

 

Unitatea de curs:   Introducere în studiul literaturii 

Codul 

disciplinei: 

F.02.O.015 

Numărul de credite: 

 

4 

Semestrul: 

 

II 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

60 

 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare. 

Finalităţile cursului:  

Studenţii   vor fi capabili să însusească  conceptele teoretice principale ale ştiinţei literare 

contemporane în vederea fundamentării teoretice a studierii literaturii naţionale şi universale, a 

evaluării critico - literare a operelor literare concrete şi a procesului literar contemporan și  

terminologia literară în ansamblu.Vor cunoaşte etapele şi reprezentanţii de vază din istoria 

universală şi naţională a gândirii estetice, teoretico-literare şi critico-literare,  principiile şi 

metodele de cercetare literară contemporane principale, dar și conceptele literare fundamentale. 

 

Conţinut (descriptoriu):  
Această disciplină  de studiu include următoarele subiecte:  

Conceptul de literatură. Natura literaturii. Funcţiile literaturii. Literatura scrisă şi orală. 

Literatura sacră şi profană. Literatura cultă şi populară. Literatura de masă. Alte noţiuni şi alte 

forme de literatură: paraliteratura, infraliteratura, subliteratura, parascriitura, literatura pop. 

Metaliteratura. Antiliteratura. Critica, istoria şi teoria literară. Poetica. Retorica şi neoretorica. 

Stilistica. Semiotica. Genurile literare. Curentele literare. Modul de existenţă şi construcţia 

operei literare. Imaginea. Metafora.  Simbolul. Mitul. 

 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  



- activităţile individuale teme / referate / 

 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

 

Coordonator de disciplină: Botezatu Petru, asistent universitar 

Titularul cursului: Botezatu Petru, asistent universitar 

 

Alte informații: 

 

 

 

Unitatea de curs:  Tehnici de comunicare 

Codul 

disciplinei: 

G.02. O.016 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul: 

 

II 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 
Curs: 

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

30 

Numărul de studenți: 
 

Precondiții:  Completarea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la fenomenul comunicării 

orale și scrise. 

Finalităţile cursului:  Cursul Tehnici de comunicare este conceput ca un sistem închegat de 

subiecte, însoțite de noi tehnologii de comunicare interpersonală (metode, tehnici, strategii), 

menite să-i acorde studentului materie şi exerciţii de comunicare, pentru  a-l ajuta să-şi dezvolte 

aptitudinile de comunicare orală şi scrisă, astfel încât să se înțeleagă tot mai bine cu oricine vine 

în contact, să poată gestiona cât mai bine împrejurările propriei vieți și acțiunile instituției în care 

va activa. Studenţii vor fi capabili să recunoască tipurile şi nivelurile de comunicare umane, să 

diferenţieze elementele comunicării verbale, nonverbale şi paraverbale,  să distingă tehnicile de 

comunicare orală şi scrisă. Vor  motiva alegerea tehnicilor în diverse situaţii de comunicare,  

coerenţa unui text scris. Vor aplica normele de comunicare orală sau scrisă în realizarea textelor.  

Conţinut (descriptoriu): Noţiuni introductive privind comunicarea umană; Comunicarea ca abilitate; 

Comunicarea umană de tip verbal. Norme în comunicarea orală. Principii de comunicare verbal; 

Comunicarea intrapersonală; Comunicarea interpersonal; Comunicarea scrisă – Curriculum vitae, cererea; 

Comunicarea scrisă – lucrarea ştiinţifică, recomandarea, referinţa, nota explicativă; Comunicarea umană 

de tip nonverbal; Comunicarea de grup; Comunicarea public; Comunicare de masă; Comunicare 

paraverbală; Comunicare şi conflict; Dezvoltarea artei oratorice româneşti etc. 

Metode de predare şi învăţare: Conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea 

sistemică, comentarea, etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste psihologice, teste 

docimologice, chestionare, elaborarea unor lucrări, referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări 



scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Bodlev Ala, lector superior 

Titularul cursului: Bodlev Ala, lector superior 

Alte informații: 
 

 

 

 

 

Unitatea de curs: Limba română contemporană (Fonetica) 

Codul 

disciplinei: 

F.02.O.017 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul: 

 

II 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

30 

Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

30 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții:  Posedarea cunoștințelor elementare privind fonetica limbii române.  

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să însusească noţiunile de bază din fonetică, să 

descrie sistemul vocalic şi consonantic al limbii române, să clasifice diftongii, triftongii şi 

vocalele în hiat. Vor motiva utilitatea aplicării corecte a despărţirii cuvintelor în silabe, a 

accentuării, a ortografierii coerente. Vor descrie componentele intonației. Vor exemplifica 

alternanțele fonetice în diverși termeni. Vor conştientiza rolul studierii foneticii şi fonologiei 

limbii române contemporane și vor aplica cunoştinţele despre sunet, fonem, accent, intonaţie, 

alternanţă fonetică etc. la orele de limba şi literatura română. 

Conţinut (descriptoriu): Această disciplină include următoarele subiecte: 

         Alfabetul limbii române. Sunetul, litera, silaba. Corespondența dintre litere și sunete în 

limba română. Variante palatale. Clasificarea vocalelor și consoanelor românești.  Despărțirea în 

silabe. Reguli bazate pe pronunție și pe analiză morfologică. Situaţii în care nu se face despărţirea 

în silabe la capăt de rând.  Clasificarea diftongilor și a triftongilor. Unitățile suprasegmentale și 

rolul lor în vorbirea curentă. Accentul. Poziții posibile ale accentului. Intonația. Tipurile și 

funcțiile intonației.  Ortoepia. Semnele de punctuație. Rolul expresivității în comunicarea verbală. 

Metode de predare şi învăţare: Conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, 

prelegerea, analiza fonetică, jurnalul dublu, sinectica. 

Modalități de evaluare: testul scris. 



Condiții de obținere a creditelor: frecvența la ore, susținerea evaluării I și II, susținerea 

evaluării finale. 

 

Coordonator de disciplină: Svetlana Dermenji-Gurgurov, lector superior, doctor în pedagogie 

Titularul cursului: Svetlana Dermenji-Gurgurov, lector superior, doctor în pedagogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de curs: Limba română contemporană (Lexicologia) 

 

Codul 

disciplinei: 

F.02.O.017 

Numărul de credite: 

 

4 

Semestrul: 

 

II 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții: Finisarea cu succes a tuturor modulelor din primul semestru. 

 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să însusească noţiunile de bază din lexicologie, să 

cunoască mijloacele principale de formare a cuvintelor şi îmbogăţire a vocabularului; să 

cunoască criteriile de bază de clasificare a cuvintelor autohtone şi împrumutate; să cunoască 

structura semantică a cuvântului în limba română. Vor prezenta clar şi vor discuta pertinent 

conceptele studiate. Vor compara critic puncte de vedere diverse exprimate pe o temă dată. Vor 

fi capabili să sublinieze și să evalueze sistemul lexical supus permanent înnoirii. Vor interpreta 

texte din perspectivă lexical-semantică cu referire la: tipuri de sensuri, sinonime, omonime, 

antonime, paronime.  

Conţinut (descriptoriu): Se cere o cunoaştere aprofundată a vocabularului, deoarece el este un 

nivel al limbii foarte penetrabil, este un sistem deschis, se caracterizează prin mobilitate şi este 

supus permanent diverselor modificări.  Studenţii la cursul respectiv vor cunoaşte noţiunile 

principale ale lexicologiei, vor studia, aprofundat, mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, 

mutaţiile de vocabular care au avut loc în vocabularul limbii române actuale, rolul neologismelor 

la etapa actuală etc.  

Definiţia şi trăsăturile distinctive ale lexicologiei. Cuvântul.  Cuvinte semnificative şi 

nesemnicative. Mijloace de îmbogăţire a vocabularului. Evoluţia semantică a vocabularului. 

Semantica funcţională. Omonimia. Clasificarea omonimelor. Paronimia. Tipuri de paronime. 

Sinonimia. Clasificarea sinonimelor. Antonimia. Lexicul activ şi lexicul pasiv. Revalorificarea 

lexicului pasiv. Arhaizarea vocabularului. Frazeologisme. Clasificarea frazeologismelor. 

Lexicografia. Tipuri de  dicţionare. 



Metode de predare şi învăţare: 

Prelegerea, conversaţia, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, exemplificarea, expunerea 

sistematică. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate /  

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul 

semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului 

propus pentru examinare 

Coordonator de disciplină: Petcu Valeriana, lector superior 

Titularul cursului: Petcu Valeriana, lector superior 

Alte informații: 

 

 

 

Unitatea de curs:  Istoria literaturii române (clasică II) 

Codul 

disciplinei: 

S1.02.O.018 

Numărul de credite: 

 

5 

Semestrul: 

 

II 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

75 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

 75 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Literatura veche, 

Istoria literaturii române (clasică I) etc. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili  să distingă etapele de formare şi dezvoltare a 

literaturii române de la sfărșitul secolului al  XIX-lea  şi începutul secolului  al XX-lea -  

perioada marilor clasici,  și să recunoască mărcile stilistice ale operelor şi scriitorilor de referinţă 

din această perioadă de aur a literaturii române. Vor stabili  similitudini şi particularităţi distincte 

între fenomene culturale/literare, scriitori şi opere din aceeaşi sau din diferite perioade literare. 

Vor fi capabili de a realiza analiza literară a unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, 

atitudini proprii  în concluziile lor. 

 

Conţinut (descriptoriu):  
Această disciplină abordează următoarele subiecte: Valoarea  contextului  universal  şi  

naţional  în  construirea programului  estetic  al Junimii; T. Maiorescu -  îndrumător cultural şi 

literar; Epoca marilor clasici; Caracterul normativ al criticii; M.Eminescu - creator al sintezei 

imaginarului romantic naţional şi universal. Marile teme ale creaţiei eminesciene. Miturile 

eminesciene (după E. Simion); Creaţia lui I. Creangă - expresie a realismului popular în 

literatura secolului al XlX-lea; Creaţia lui I.L.Caragiale- o perspectivă critică asupra lumii 

moderne. Momentele şi schiţele, nuvelele şi povestirile (prezentare  generală); Ioan Slavici – 

reprezentantul  direcţiei noi  în literatura din epoca junimistă. Fuziunea eticului şi a esteticului în 

nuvelistică; Contribuţia marilor clasici la evoluţia limbii şi literaturii române; Literatura română 

la intersecţia celor două veacuri. Declinul Junimii. Curente literare. Reviste literare; Alexandru 

Macedonski – teoreticianul simbolismului românesc. Fondator al revistei şi cenaclului 



Literatorul; Realismul liric în literatura secolului al XIX-lea ( Barbu Ştefănescu Delavrancea, 

Alexandru Vlahuţă, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti); Nuvelistica şi dramaturgia lui Barbu 

Ştefănescu Delavrancea. Interacţiunea curentelor literare în proză; Recuperarea artistică a 

valorilor naţionale şi general-umane în lirica lui George Coşbuc.;  Alexei  Mateevici - poetul, 

cărturarul  şi profetul   Basarabiei. Actualitatea scriitorului. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Poștaru Snejana, lector universitar 

Titularul cursului: Poștaru Snejana, lector universitar 

Alte informații: 

Anul II, semestrul III 

Unitatea de curs: Educația incluzivă 

Codul disciplinei: 

F.03.O.023 

Numărul de credite: 2 Semestrul: III Durata: I semestru 

Tipuri de activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore contact 

direct: 30 

Numărul de ore 

contact indirect/lucrul 

individual:    30 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții:Cunoștințe fundamentale din domeniul Pedagogiei, Psihopedagogiei speciale, Asistenței 

psihopedagogice, Psihologiei vârstelor. 

Finalitățile cursului: 

Competențe cognitive: 

• de explicare a conceptelor de bază în psihopedagogia copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

• de înțelegere a particularităților personalității copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

• de interpretare a principiilor didactice din perspectiva psihopedagogiei copiilor cu cerințe educaționale 

speciale; 

• de înțelegere a particularităților procesului didactic în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

• de analiză comparativă a tipurilor de intervenție în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Competențe instrumental-aplicative: 

• de identificare/diagnosticare a copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

• de optimizare a strategiilor didactice în activitatea didactică cu copiii cu cerințe educaționale speciale; 

• de valorificare practică a metodelor de consiliere specifice copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

Competențe atitudinale: 

• de adoptare a unei atitudini receptive, inovative, deschise față de copii cu cerințe educaționale speciale; 

• de promovare a relațiilor interpersonale centrate pe principii democratice în activitatea didactică cu copii 

cu cerințe educaționale speciale; 

• de acceptare a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Conţinut (descriptoriu): 

•Educația incluzivă: delimitări conceptuale. 

• Introducere în psihopedagogia copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

• Învățământul special în societatea informațională. 

• Personalitatea copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

• Cadrul legislativ internațional și național cu privire la integrarea copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. 



• Rolul cadrelor didactice în calitate de agenți ai reformei și promovării educației incluzive. 

• Instruirea diferențiată a elevilor în școala incluzivă. 

• Strategii psihopedagogice de realizare a procesului instructiv-educativ al copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. 

• Elevii cu dizabilități de învățare. 

• Elevii cu tulburări de comportament și tulburări emoționale. 

• Evaluarea și diagnosticul complex al copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

• Forme de organizare a procesului de învățământ copiilor cu tulburări de comportament și tulburări 

emoționale. 

• Planul educațional individualizat. 

Metode de predare șiînvățare:prelegerea, conversația, explicația, problematizarea, studiul de caz, 

brainstorming-ul etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris, portofoliu 

Condiții de obținere a creditelor:evaluarea conținuturilor din curriculumul disciplinar pe dimensiunile 

cunoaștere, aplicare și integrare a cunoștințelor:  

• evaluare continuă prin: intervenții la seminar, studii de caz, proiecte de cercetare, portofoliu.lucrări 

scrise - pondere 60%. 

• evaluare sumativă prin: verificare - pondere 40%. 

Titularul cursului:Cojocaru-Luchian Snejana, conf. univ. interimar, dr. 

Alte informații:Strategii didactice: 

- organizare (frontal, grup/pereche, individual) 

- resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice, filme). 

 

Unitatea de curs: Psihologia educațională 



 

Codul disciplinei: 
F.03.O.024 

Numărul de credite: 

3 

Semestrul: III Durata: 1 semestru 

Tipuri de activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:  

 

45 

 

Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual: 

45 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții:  Pentru ca studenților să le reușească achiziționarea de competențe în domeniul 

psihologiei educației este necesar să fi studiat cursurile care fundamentează și inter-relaționează cu 

psihologia educației: psihologia generală și a vârstelor, pedagogia generală și teoria instruirii.  

Finalităţile cursului:  Schimbările actuale în materie de politica educaţională şi de reformare 

curriculară pentru formarea iniţială, la ciclul I, a cadrelor didactice ţintesc o pregătire complexă a 

acestora. În acord cu noile standarde, formarea cadrelor didactice se înscrie pe direcţii multiple: 

psihologice, pedagogice, metodice, practice, de îndrumare şi consiliere. Psihologia educațională 

urmărește formarea competențelor de exersare a capacităţii de a utiliza cunoştinţele 

psihopedagogice în analiza şi intervenţia adecvată în situaţii şcolare concrete, cunoaşterea 

proceselor şi a fenomenelor psihice sub aspectul implicării lor în mecanismele învăţării, 

individualizarea actului educativ în funcţie de personalitatea elevilor precum și determinarea 

influenței factorilor cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali în procesul de predare-

învăţare-evaluare. 

Conţinut (descriptoriu): 

Delimitările conceptuale ale psihologiei educaţionale. Metodele de cercetare în psihologia 

educaţională. Evoluţia personalităţii elevilor în procesul instructiv-educativ. Învăţarea didactică, 

structura şi dinamica ei. Condiţiile învăţării. Teoriile clasice şi moderne ale învăţării. Motivaţia în 

activitatea de învăţare.    Problematica psihopedagogică a succesului şi insuccesului şcolar. 

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Combaterea eşecului şcolar. Aspecte psihologice ale evaluării 

rezultatelor şcolare. Problematica dimensiunilor psihosociale ale clasei de elevi. Clasa de elevi ca 

grup social. Copiii dotaţi intelectual. Dimensiunea psihologică a personalităţii profesorului. 

Activitatea pedagogică. Tact şi măiestrie pedagogică. Comunicarea didactică. Creativitatea şi 

cultivarea ei în şcoală. Violenţa în mediul şcolar. 

Metode de predare şi învăţare: 

prelegerea interactivă, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, metode activ-

participative de lucru în grup prin cooperare, de dezvoltare a gândirii critice, studii de caz, studiul  

individual pe bază de material bibliografic, brainstorming, învățarea prin descoperire, turul galeriei, 

SINELG, GPP, explozia stelară. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Pe parcursul semestrului studentul va fi evaluat în cadrul seminarelor unde se organizează 

dezbateri, sesiuni de comunicări, analiza fişelor de investigaţie, hărţi conceptuale şi alte produse 

ale activităţii studenţilor realizate în cadrul studiului individual, cât şi în scris în cadrul celor 2 

evaluări curente.  

Nota finală  o constituie 60% din nota de pe semestru şi 40 % din nota acumulată la examenul 

final. 

Se va utiliza evaluarea cumulativă şi continuă privind cunoştinţele dobândite, formarea 

capacităţilor de operare cu datele şi indicatorii dezvoltării umane, aprecierea atitudinii şi interesului 

privind psihologia educațională, participarea la cursuri şi seminarii, elaborarea de materiale pentru 

portofoliul individual. 

Condiții de obținere a creditelor: 

Pentru obţinerea creditelor, studenţii trebuie să  realizeze integral cerinţele pentru cursul respectiv 

şi să susţină evaluările intermediare și evaluarea finală cu obținerea notei minime ,,5”. 

Titularul cursului: Radu Corina, lector universitar 

Alte informații: 



Unitatea de curs:   Istoria literaturii universale 

Codul 

disciplinei: 

U.03.A.026 

Numărul de credite: 

 

6 

Semestrul: 

 

III 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

90 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 90 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Introducere în 

studiul literaturii, Literatura română veche, Folclor românesc, Istoria literaturii române 

(clasică I). 

Finalităţile cursului:  

Studenţii vor fi capabili să determine trăsăturile distinctive ale disciplinei date. Vor elucida 

trăsăturile distinctive ale curentelor literare și  vor putea determina apartenenţa operei literare la 

o epocă anumită, la un curent literar anumit. Vor reproduce sensul global al unui mesaj la prima 

audiţie și al mesajelor receptate de la diverşi emiţători.  Vor fi capabili de a realiza analiza 

literară a unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, atitudini proprii  în concluziile lor. 

Vor comenta un text la prima citire  și vor aplica în  răspunsurile lor opiniile criticilor literari. 

Conţinut (descriptoriu):  Cursul include următoarele subiecte: Literatura popoarelor orientale. 

Temele fundamentale ale literaturii orientale: literatura sumero-babiloniană, literatura indiană, 

egipteană, arabă, ebraică;  Mitologia Greciei şi Romei antice. Expresiile mitologice; Teatrul antic 

grecesc; Literatura latină în perioada lui O. August; Literatura evului mediu. Condiţiile istorice şi 

culturale. Motivele fundamentale ale liricii medievale; Renaşterea. Caracteristici. Reprezentanţi; 

Renaşterea în Italia, Franţa, Anglia, Spania, alte ţări; Clasicismul. Principiile clasicismului. 

N.Boileau „Arta poetică”. Teatrul clasic (P. Corneille, J Racine, Moliere); Iluminismul. 

Iluminismul în Anglia, în Franţa,  în Germania etc.; Romantismul. Noţiuni generale. 

Romantismul în Germania, în Franţa, Anglia, Rusia;  Realismul secolului XIX. Condiţii istorice, 

culturale, caracteristici. H. de Balzac – teoreticianul realismului francez;  Naturalismul. 

Principiile de bază. Principiile naturalismului în operele altor scriitori de talie universală; 

Curentele literare în lirica sec. XIX. Parnasianismul. Caracteristici. Reprezentanţi; Simbolismul 

sec. XIX. Trăsături distinctive. Reprezentanţii de vază ai simbolismului; Literatura sec. XX. 

Curentele predominante, trăsături distinctive; Dramaturgia sec. XX. Temele şi motivele 

predominante; Proza sec.XX. Sec. XX – sec. romanului. Proza cu caracter antifascist, literatura  

„generaţiei pierdute”. Problema timpului în literatura sec XX.   

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Titularul cursului: Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Alte informații: 
 

Unitatea de curs:  Destinul european al Republicii Moldova 



Codul 

disciplinei: 

U.03.A.028 

Numărul de credite: 

2 
Semestrul: 

III 
Durata: 

 1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

30 

Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

30 

Numărul de studenți: 

 

 

Precondiții:  Posedarea  cunoştinţelor teoretice referitoare la istoria  UE, de-a lungul istoriei și 

relațiile Republicii Moldova cu UE 

Finalităţile cursului: Cursul oferă studenţilor elementele esenţiale ale procesului de construcţie 

europeană:  

• de la ideea europeană şi organizaţii pentru o Europă unită la Comunităţile Europene,  

• modele de integrare şi teoretizări ale integrării,  

• procesul de integrare economică şi procesul de construcţie politică,  

• elemente de cooperare interguvernamentală şi de construcţie supranaţională,  

• Comunităţi Europene şi Uniune Europeană,  

• Construirea unui profil economic şi politic al UE în lume.  

Cursul oferă şi o analiză a construcţiei unor politici şi a aspectelor problematice ale acestui proces – 

Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica Europeană de Securitate şi Apărare. De 

asemenea, pune accentul pe politici la construcţia cărora România ar putea avea un rol important 

(Politica Europeană de Vecinătate, printre altele). Cursul abordează şi dezbaterile legate de Tratatul 

Constituţional şi discută rolul pe care îl joacă UE pe arena internaţională.  

Conţinut (descriptoriu):  
Curs 1. Introducere în problematica cursului  

Curs 2. Elemente de istorie a construcţiei europene. Mişcări şi organizaţii de unificare europeană  

Curs 3. Teorii ale integrării şi integrarea europeană  

Curs 4. Procesul de construcţie europeană (1950-1970)  

Curs 5. UE ca fenomen de regionalizare. Aspecte economice şi politice  

Curs 6. Procesul de construcţie europeană: deceniile 8 şi 9 (anii 70 – 90)  

Curs 7. Extinderea UE  

Curs 8. De la Comunitate la Uniune Europeană. Construcţia europeană între 1991-2000  

Curs 9. România şi Uniunea Europeană  

Curs 10. Politica de vecinătate a UE: provocări şi oportunităţi  

Curs 11. UE - actor economic internaţional  

Curs 12. Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC)  

Curs 13. Procesul de construcţie a Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA)  

Curs 14. O Constituţie pentru UE? Proiect şi realitate 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistematică, problematizarea. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Condiții de obținere a creditelor: Evaluare curentă – 60 % din nota finală (participarea la dezbateri 

la seminar, elaborarea unor lucrări la seminar, activitatea depusă pe parcursul semestrului, teza de 

an); 

Evaluare finală – 40 % din nota finală (rezolvarea unui test) 

Coordonator de disciplină: Ponomariov Vitalie, lector superior 

Titularul cursului: Ponomariov Vitalie, lector superior 

Alte informații: 

 

 

 



Unitatea de curs:  Limba română contemporană (Morfologia) 

 

Codul 

disciplinei: 

F.03.O.030, 

F.04.O.040 

Numărul de credite: 

 

10 

Semestrul: 

 

III- IV 

Durata: 

 

2  semestre 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

150 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

150 

Numărul  

de studenți: 

 

 

Precondiții: să posede cunoştinţe referitoare la disciplinele „Lingvistica generală”, ,,Lexicologia 

limbii române”. 

Finalităţile cursului: Studenții  vor însuși conceptele de bază ale morfologiei. Vor descrie 

dinamica sistem-structură, proprie funcţionării limbii din următoarele perspective: semantică, 

morfologică şi sintactică, deictică. Vor determina raportul de interdependenţă morfologic-sintaxă 

la trei nivele categoriale: al claselor lexico-gramaticale, al categoriilor gramaticale, al funcţiilor 

sintactice; să identifice criteriile de clasificare a cuvintelor în părţi de vorbire. Vor aplica pe texte 

concrete legităţile specifice grupului nominal şi cele ale grupului verbal. Vor argumenta prezenţa 

sau absenţa unor categorii gramaticale la părţile de vorbire. Vor stabili algoritmul analizei 

morfo-sintactice a părţilor de vorbire. Vor construi contexte pentru stabilirea clasei lexico-

gramaticale din care face parte cuvântul. Vor aplica metodele morfologiei contrastive. 

Studenții vor fi capabili să construiască modele de comunicare a cunoştinţelor din 

domeniul morfologiei. Vor stabili consecutivitatea predării noţiunilor din morfologie, corelându-

le cu celelalte compartimente ale gramaticii şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor. Vor 

propune soluţii pentru dificultăţile de analiză morfologică. Vor interpreta în mod critic 

cercetările de ultimă oră din domeniul morfologiei. 

Conţinut (descriptoriu): Unităţile limbii. Obiectul de studiu al morfologiei. Clasificarea părţilor 

de vorbire şi a categoriilor gramaticale în funcţie de natura practică a particularităţilor 

gramaticale, specifice enunţului(funcţii sintactice, valori de întrebuinţare etc.). Clasele 

semantico-funcţionale ale: substantivului, articolului, pronumelui, adjectivului, numeralului, 

verbului,  adverbului, conjuncţiei, prepoziţiei interjecţiei. Caracterizarea fiecărei părţi de vorbire 

din punct de vedere semantic, morfologic/ sintactic şi logic.  

Metode de predare şi învăţare: 

Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, algoritmul, portofoliul, expunerea 

sistemică, analiza gramaticală şi metoda exerciţiului, modelarea figurativă etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Evaluare curentă – 60%(seminarii, elaborarea unor lucrări la seminarii, activitatea depusă pe 

parcursul semestrului, teză de an);  

   Evaluare finală – 40% din nota finală(rezolvarea unui test). 

Condiții de obținere a creditelor: creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ (1 

credit transferabil echivalează cu 30  de ore de activitate globală)  sunt dobândite de student în 

urma obţinerii notei minime 5 sau a calificativului admis la evaluarea cunoștinţelor. 

Coordonator de disciplină: Axentii Victor, dr., conf. univ. 

Titularul cursului: Axentii Victor, dr., conf. univ. 

 

Alte informații: Bibliografia necesară – în  Curriculumul disciplinei 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Limba latină 

Codul 

disciplinei: 

U.03.A.031 

Numărul de credite: 

 

5 

Semestrul: 

 

III 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 
Curs:  

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

75 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

75 

Numărul de studenți: 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele Fonetica, Lexicologia,  

Morfologia și Sintaxa limbii române, precum și la orele de Istorie a culturii  

Finalitățile cursului:  Studenții vor însuşi o  limbă  clasică,  care  constituie  fundamentul  

limbii  române, asimilând un  minimum  lexical  de  cuvinte  şi  expresii  latineşti, noțiuni 

elementare de gramatică latinească, cunoscând, totodată, și momente importante din istoria și 
civilizaţia Romei antice. Cunoașterea sistemului gramatical al limbii latine va presupune 

însușirea paradigmelor de declinare sau conjugarea a părților de vorbire flexibile, astfel încât să 

fie capabili să realizeze analiza algoritmică a categoriilor gramaticale în bază de exerciții sau 

lucru pe text. Însușirea sistemului lexical și a celui gramatical al limbii latine le va permite, 

așadar, să cunoască operele reprezentative ale scriitorilor latini, prin traducerea, comentarea, 

interpretarea unor texte ale celor mai reprezentativi autori latini. Studenții vor conștientiza 

necesitatea studierii limbii latine în scopul formării unei culturi generale și în vederea pregătirii 

unor specialiști de înaltă calificare. 

Conţinut (descriptoriu): Cursul  de  Limbă   Latină  vizează    studierea    noţiunilor  

fundamentale  ale  limbii  latine,  precum  şi  deprinderi  de  traducere  a  textelor  originale  ale  

autorilor  latini. El oferă  studenţilor posibilitatea   însuşirii  foneticii, lexicului  şi  a gramaticii  

limbii  latine,  precum  şi  posibilitatea  de  traducere  şi  comentare  a  textelor  din  operele  

scriitorilor  şi  a poeţilor  romani:  Cato,  Caesar,  Cicero,  Lucreţiu,  Vergiliu,  Horaţiu, Ovidiu  

etc.,  toate  acestea  facilitând  perceperea  spiritului  literaturii  antice  şi  a  antichităţii,  în  

general. Studiul  limbii latine  se  realizează  într-un  mod  gradat:  mai întâi  se   operează  cu  

texte  mai  simple,  care  să  permită  însuşirea  rapidă  a elementelor de fonetică și lexic latinesc, 

precum noțiunile elementare ale  morfologiei (verbul, substantivul, adjectivul, pronumele, 

numeralul, prepoziția, conjuncția),  apoi, texte  literare  din  literatura  clasică  latină,  menite  

abordării  problemelor  de  sintaxă şi  metrică. Deci  cercetarea  structurii  lexicale  şi  

gramaticale  a  limbii   latine,  prin  analiza  faptelor  de  limbă  atestate  în  texte,  adaptate  şi  

originale se  va  realiza  pe  tot  parcursul semestrului,  complicându-se  treptat  nivelul  textelor  

abordate. 

Metode de predare şi învăţare:  Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică, analiza gramaticală, analiza pe text, etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, elaborarea unor lucrări, 

referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Bodlev Ala, lector superior 

Titularul cursului: Bodlev Ala, lector superior 

Alte informații: 
 



Speciality Romanian and English 

Language and 

Literature 

Course title  Culture and Civilization of  

Great Britain and USA 

Course code S2.03.O.035 Course Type General 

Year of study II Semester III 

Number of credits 2 Lecturer Colodeeva Liliana, lector univ. 

Course Objectives 

and Learning 

Outcomes 

 

At the level of comprehension: 

- to make students familiar with basic aspects of British and American culture;  

- to give students a deeper understanding of social, political, economic and 

historical forces that have shaped the values and behavior of people in the 

United Kingdom and the USA; 

- to introduce students to the key tools of analysis required to critically 

examine contemporary British and American culture from their personal 

experiences and its representation in the media; 

- to encourage students understand, appreciate, and engage critically with 

concepts and issues in the history and culture of the United Kingdom and of 

the USA , by means of the examination of significant events, periods, and 

ideas;  

At the level of application: 
- to observe, analyse and record the socially constructed nature of a public 

space, using relevant literature and theories; 

- to analyze and think critically about the areas of communication 

- to intelligently discuss the importance of factual events and dates within 

American and British history and what effect they had on the present cultures. 

At the level of integration: 

- to appreciate variety and diversity within their own culture; 

- to work effectively in groups; 

- to do scholarly research on American and British culture. 

Background 

Knowledge 

To possess knowledge and language abilities in oral and written English. 

Course Contents  Country and people. The British Government. The British Parliament. British 

Attitudes. American Geography Introduction. The Founding Principles of the 

United States of America: The Declaration of Independence; The Bill of 

Rights. Immigration waves. Government and Democracy. Electoral Process: 

Voting, Campaigning. Symbols of the USA  

Introduction to Movements: Civil Rights Movement 

Bibliography 1. Birdsall, Stephen S. and John Florin. American Geography. John Wiley & 

Sons, 1992. 

2. Colbert, David. Eyewittness to America. Pantheon Books, 1997. 

3.Fraenkel Anne, Richard Haill, English Language, Life and Culture, Cox and 

Wyman Ltd, Reding, Berkshire, 2002. 

4. Freedman, Lawrence M. American Law: An Introduction. W.W. Norton & 

Co., 1998. 

5.Garrity, John A. American Nation: A History of the United States. Harper 

Collins College Publications, 1995. 

6. O’Driscoll, James. Britain. The Country and its People: an Introduction for 

Learners of English. Oxford University Press, 1995. 

Methods of 

Teaching and 

Learning 

Conversation, explanation, debate, oral communication, analysis 

Evaluation methods Curent Evaluation – 60 % of final grade (class participation, individual work, 

seminars) 

Final evaluation – 40 % of final grade (exam) 

 Language English 

 



Unitatea de curs: Gramatica practică  

Specialitatea: limba și literatura română și  engleză 

Codul disciplinei:  

 S2.03.O.034 

S2 04 O 046 

Numărul de credite: 

2/2 

Semestrul:  

III/ IV 

Durata:  

2 semestre 

 

Tipuri de activităţi: 

 

Seminar: 30/30 

 

Numărul de ore  60/ 60 Numărul de studenţi: 

 

8 
Contact direct 

30/ 30 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30/ 30 

Precondiţii: 

1.la nivel de cunoaștere: 

-recunoașterea în context și să memoreze structurile gramaticale studiate; 

-identificarea și definirea unor  structuri  gramaticale și componentele acestora; 

-descrierea unor  situații,  enumerarea unor  reguli, excepții, detalii privitor la formarea structurilor gramaticale. 

 

2. la nivel de înțelegere: 

- explicația unor detalii privind formarea și utilizarea structurilor gramaticale; 

- compararea valoarii semantică a structurilor gramaticale englezești și ale echivalentelor române ale acestora; 

- ilustrarea diverselor scheme, formule de formare și utilizare ale structurilor gramaticale studiate 

-exprimarea punctul de vedere și să argumenteze structura gramaticală aplicată. 

 

3. la nivel de aplicare: 

-operarea cu structuri  gramaticale simple și complexe; 

- aplicarea diverse structuri gramaticale in comunicarea orală și scrisă; 

- efectuarea unor  traduceri ale textelor ce conțin structurile gramaticale studiate; 

 

4. la nivel de analiză 

- examinarea diverselor struturi gramaticale cu privire la întrebuințarea acestora; 

-  analiza componentelor diverselor structuri gramaticale; 

 

Conţinut (descriptoriu): : Cursul de Gramatică practică este o componentă importantă a curriculum-ului și este 

destinat pentru studenții anului II la specialitatea de limbăși literatura română și engleză. Cursul include elemente de 

morfosintaxă care  sunt completate de un număr foarte mare de exemple precum și de dificultăți  gramaticale legate 

de temele studiate. Studenții sunt pregătiți să însușească diverse structuri gramaticațe și să aplice  abilitățile 

lingvisice în comunicarea orală și scrisă. 

 

Metode de predare şi învăţare:: analiza, sinteza, traducerea textelor, metoda comunicativă, metoda audiolinguală, , 

discuția, argumentarea, lucrul cu dicționarul, studiul comparativ, studiul de caz, lucrul pe chipe, în grup și 

individual, proiectul, portfoliul, brainstormingul.  

 

 

Modalităţi de evaluare: Studenții vor fi evaluați atât pe cale orală, cât și în formă scrisă pe parcursul întregului 

curs. Evaluarea orală formativă va avea loc în timpul seminariilor, sub forma de prezentări orale bazate pe 

interogare frontală, dezbateri, studii de caz, lucru individua,l în perechi și în grupuri. Evaluarea formativă scrisă se 

desfășura de două ori în timpul cursului sub formă de teste. Portofoliul studentului va include diverse activități de  

proiectare, cum ar fi schițarea planului bucătăriei unui restaurant, crearea și prezentarea unui poster digital (Glog) 

 Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, 

teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

 

 

Condiţii de obţinere a creditelor: : frecventarea orelor, participarea activă la seminarea, efectuarea lucrului 

individual, susținerea evaluărilor curente și finale cu note pozitive. Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la 

seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului:Pușnei Irina 

Limba de predare:engleză 

Alte informaţii: 

 



Unitatea de curs: curs practic  de limba engleză 

Specialitatea: Limba și literatura română și engleză 

Codul disciplinei:  

 S2.03.O.033 

S2.04.O.046 

 

Numărul de credite:  

2/2 

Semestrul:  

III/ IV 

Durata:  

2 SEMESTRE 

Tipuri de activităţi: 

 

Seminar: 30/30 

 

Numărul de ore  60/ 60 Numărul de studenţi: 

8 
Contact direct 

30/30 

 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30/30 

 

Finalităţile cursului: 

1.la nivel de cunoaștere: 

- recunoașterea în context și  memorarea vocabularului  studiat; 

- identificarea și definirea structurilor lexicale, gramaticale, stilistice cuotidiene și relevante temelor studiate; 

-identificarea sensului global, sau unor detalii în tipul audierii și vizionării unor mesaje scurte prezentate la o viteză 

medie;  

- descrierea unor situații,  enumerarea unor  etape, detalii privitor la tema studiată 

2. la nivel de înțelegere: 

-explicația sensurilor diverselor structuri lexicale,gramaticale și stilistice; 

- compararea valorii stilistice, semantice, lexicale, gramaticale a structurilor englezești și a  echivalentele române ale 

acestora; 

- ilustrarea și  prezentarea unor postere digitale în cadrul temelor studiate; 

- exprimarea punctul propriu de vedere în tipul discuției. 

3. la nivel de aplicare: 

-operarea cu structure lexicale și gramaticale  simple și complexe; 

- aplicarea vocabularul despecialitate în comunicarea orală și scrisă; 

- efectuarea traduceri a textelor artistice și autentice; 

- aplicarea cunoștințele de specialitate în soluționarea de probleme prezentate în indiverse studii de caz 

-schițarea, să elaboreze proiecte, postere digitale ce reflectă materialul studiat. 

4. la nivel de analiză 

- examinarea diverse texte din punct de vedere al valorii stilistice ale acestora; 

- analiza titlului, temei, ideei, mesajului, figurilor de stil, stilullui autorului, etc. 

-identificarea unor elemente intertextuale,  compararea diverselor opere literare, texte autentice englezești și 

românești. 

Conţinut (descriptoriu): Disciplina Curs practic de limbă engleză este un curs obligatoriu, ceea ce implică 

dezvoltarea în continuare a aptitudinilor și a abilităților studenților. Cursul î organizat, cu scopul de a include 

aspecte fonetice, gramaticale și lexicale cu elemente de analiză a textului. 

Cursul este predat tuturor studenților ca un curs de limbă de bază, pentru a forma concepția lor filologică prin 

îmbogățirea vocabularului, abilităților lor de exprimare orală și scrisă de creație, precum și competențele lor socio-

culturale. Baza studiului lingvistic este textul ca unitate fundamentală pentru analiza structurală, semantică, lexico-

gramaticală, stilistică, etc.. 

Metode de predare şi învăţare: analiza, sinteza, traducerea textelor specialiate, metoda comunicativă, metoda 

audiolinguală, , discuția, argumentarea, lucrul cu dicționarul, studiul comparativ, studiul de caz, lucrul pe chipe, în 

grup și individual, proiectul, portfoliul, brainstormingul,  

 

Modalităţi de evaluare: Studenții vor fi evaluați atât pe cale orală, cât și în formă scrisă pe parcursul întregului 

curs. Evaluarea orală formativă va avea loc în timpul seminariilor, sub forma de prezentări orale bazate pe 

interogare frontală, dezbateri, studii de caz, lucru individua,l în perechi și în grupuri. Evaluarea formativă scrisă se 

desfășura de două ori în timpul cursului sub formă de teste. Portofoliul studentului va include diverse activități de  

proiectare, cum ar fi schițarea planului bucătăriei unui restaurant, crearea și prezentarea unui poster digital (Glog) 

 Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, teste 

de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

Condiţii de obţinere a creditelor: frecventarea orelor, participarea activă la seminarea, efectuarea lucrului 

individual, susținerea evaluărilor curente și finale cu note pozitive. Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la 

seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului:Pușnei Irina 

Limba de predare:engleză 

 



 

 

Anul II, semestrul IV 

 

 

  
 
 

 

 

 

Unitatea de curs:  Introducere în filologia romanică 

 

Codul 

disciplinei: 
F.04.O.036 

Numărul de credite: 

 

4 

Semestrul:  

 

IV 

Durata:  

 

 1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

  

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual    
            60  

Numărul de studenți: 

Precondiții: Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare. 

Finalităţile cursului: 
Studenţii  vor cunoaște: problemele legate de apariţia grupului de limbi romanice, originea 

limbii latine şi a procesului ei de diversificare, clasificarea limbilor romanice și problemele 

clasificării lor, conceperea limbii latine populare ca fundament al limbilor romanice, informaţii 

despre primele documente scrise de limbă romanică,  locul limbii române / limbii franceze în 

grupul limbilor romanice. 

 

Conţinut (descriptoriu):    

 Cursul  are următorul conţinut: Condiţiile istorice privind formarea arealului romanic: 

Romania istorică şi Romania nouă; Originea limbii latine şi periodizarea ei. Latina populară ca 

bază a limbilor romanice; Extinderea şi diversificarea latinei; Modificările fonetice şi 

gramaticale ale latinei; Caracteristica generală a limbilor romanice; Limba română – limbă 

romanică; Clasificarea limbilor romanice; Cele mai vechi atestări ale limbilor romanice; Crearea 

romnisticii ca disciplină ştiinţifică. 

Metode de predare şi învăţare:  Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris: (E-examen,  V- verificare pe parcurs, 2 evaluări  curente 

obligatorii, referate, teste etc. ) 

Condiții de obținere a creditelor:   Evaluare curentă – 60 % din nota finală (participarea la dezbateri 

la seminar, elaborarea unor lucrări la seminar, activitatea depusă pe parcursul semestrului, teza de an); 

Evaluare finală – 40 % din nota finală (rezolvarea unui test) 

Coordonator de disciplină: Zgârcibabă Elena, dr., conf. univ. 

Titularul cursului:  Zgârcibabă Elena, dr., conf. univ. 

Alte informații: bibliografie 
Iordan I. Lingvistica romanică.- Bucureşti 1962 

Iordan I., Manoliu M. Introducere în lingvistica romanică.- Bucureşti, 1965 

Manoliu – Manea M. Gramatica comparată a limbilor romanice.- Bucureşti, 1971 

Tagliavini C. Originea limbilor neolatine.- Bucureşti, 1977 



 

 

Unitatea de curs: Metodica predării limbii și literaturii române 

Codul 

disciplinei: 

S1.04.O.037 

Numărul de credite: 

 

6 

Semestrul: 

 

IV 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

75 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

75 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții: Obținerea cunoștințelor elementare din domeniul Teoriei curriculare și Pedagogiei 

generale. 

 

Finalităţile cursului: Studenții vor cunoaşte metodologia proiectării şi desfăşurării diverselor 

activităţi educaţionale curriculare şi extracurriculare. Vor aplica strategiile didactice adecvate de 

predare-învăţare-evaluare. Vor analiza şi interpreta  fenomene lingvistice şi literar-artistice în 

contextul demersului educaţional. 

Conţinut (descriptoriu): Didactica limbii şi literaturii române. Procesul de învăţământ. 

Trăsăturile caracteristice. Principiile didactice. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 

Teleologia educaţiei literar-artistice ELA.  

Curriculum naţional modernizat la limba şi literatura română. Sistemul de competenţe în 

formarea profesională iniţială la limba şi literatura română. Rolul competenţei didactice (CD) în 

formarea profesională iniţială. Componentele competenţei didactice: instrumentală, decizională, 

apreciativă, normativă. Competenţa lingvistică (CL), competenţa literar-artistică (CLA), 

competenţa comunicativă (CC). Competenţele profesionale ale filologului. 

Tehnologia educațională. Strategiile și metodele didactice: delimitări conceptuale. Metode 

tradiţionale utilizate în procesul de predare-învăţare a limbii şi literaturii române: conversaţia 

euristică; demonstraţia; problematizarea; analiza fonetică, lexicală şi gramaticală etc.  

Metode şi tehnici interactive, activ-participative, de dezvoltare a spiritului critic şi creativ 

utilizate în cadrul predării-învăţării limbii şi literaturii române. 

Evenimentele instrucţionale ale lecţiei/etapele lecţiei. Cadrul de învăţare. Etapele cadrului 

(ERRE) şi caracterizarea acestora.  Forme de organizare a activităţii didactice. Tipuri de lecţii. 

Texte abordabile în cadrul orelor de limba şi literatura română. Textul liric, epic şi dramatic. 

Perspective de interpretare şi etape de valorificare a textului literar. Metode şi procedee de 

interpretare a operelor lirice.  

Tehnologia evaluării la limba şi literatura română. Standarde, competenţe curriculare, obiective 

de evaluare. Programa de examen. Matricea de specificaţii. Tipurile evaluării (continuă,  

Metode de predare şi învăţare: Conversația, explicația, demonstrația, problematizarea, 

prelegerea, simularea didactică, jurnalul dublu, sinectica. 

Modalități de evaluare: testul scris, proiectarea didactică. 

Condiții de obținere a creditelor: Frecvența la ore, susținerea evaluării I și II, susținerea 

evaluării finale, realizarea lucrului individual sub forma unor proiectări didactice. 

Titularul cursului: Svetlana Dermenji-Gurgurov, lector superior, doctor în pedagogie 

Coordonator de disciplină: Svetlana Dermenji-Gurgurov, lector superior, doctor în pedagogie 

Alte informații:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unitatea de curs:  Etica pedagogică 

 

Codul 

disciplinei: 

U.04.A.038 

Numărul de credite: 

 2  

Semestrul: 

IV 

Durata: 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:  

 

45 ore 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

45 ore 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții: Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare (Pedagogia generală, 

Psihologia generală). 

Finalităţile cursului: să însușească categoriile fundamentale ale Eticii pedagogice ca suport 

general pentru formarea conştiinţei morale şi a comportamentului moral în interrelaţie cu 

achiziţionarea abilităţilor profesionale; să-și formeze concepţii sistemice de promovare a 

idealurilor umane şi educaţionale, de respectare a  normelor etice etc.; să identifice valenţele şi 

perspectivele  eticii pedagogice; să analizeze situaţii pedagogice, în baza principiilor moralei 

pedagogice a eticii pedagogului, ţinând cont de cerinţele moralei pedagogice; să modeleze 

interacţiuni în sistemele de relaţii „pedagog-elev”,”pedagog - părinţi”, „pedagog –manager” etc; 

să  estimeze  asumarea rolului de persoană publică exemplară; să  analizeze /autoanalizeze şi 

aprecieze/ autoaprecieze eficienţa activităţii etico-pedagogice; 

să elaboreze strategii de  realizare a dialogului şi colaborării cu elevii, colegii, parinţii elevilor şi  

adulţii. 

Conţinut (descriptoriu): Etica –  ramură filozofică a moralităţii. Geneza noţiunilor „etica” şi 

„morala”.  Obiectul de studiu al eticii. Concepţiile etice ale îndrumătorilor omenirii: Confucius, 

Buddha, Moise, Hristos, Mahomed. Învăţăturile etice ale filozofilor moralei: Socrate, Epicur, Im. 

Kant, L.Tolstoi, M.Gandhi; M.L.King, D. Gusti.  Bazele teoretice ale eticii pedagogice. Etica 

profesională, concepte esenţiale. Geneza eticii pedagogice ca ştiinţă şi problemele ei de 

cercetare. Principiile eticii pedagogice . Metodele de cercetare în etica pedagogic. Codul deontologic 

al pedagogului.Categoriile eticii pedagogice: Datoria profesională a pedagogului. Profilul 

cadrului didactic implicat în realizarea educaţiei incluzive. Dreptatea pedagogică. Onoarea şi 

demnitatea profesională a pedagogului. Autoritatea pedagogului.  Etica pedagogică în  contextul 

competenţei, măiestriei şi tactului pedagogic. Metodologia  de formare a conduitei etice 

pedagogice. Învăţătorul de vocaţie – imperativ al şcolii moderne.  

Metode de predare şi învăţare: metode interactive, metode expozitiv euristice: prelegerea, 

conversația, explicația, problematizarea, studiu de caz, dezbateri frontale, discuţii, organizare 

grafică, gândește în perechi  și prezintă (GPP),  turul galeriei,  prezentare PP, filme ilustrate,  

testul docimologic, evaluare în baza verificării produselor activităţii individuale, evaluarea 

reciprocă a OG etc 

Modalități de evaluare: oral / scris. Evaluare curentă -60% ( seminar, 2 evaluări formative, 

portofoliu la orele de studiu individual, prezentare PP, referate, organizare grafică etc); 

Evaluare sumativă – 40% din nota finală (test docimologic)  

Condiții de obținere a creditelor: 2 - evaluări formative , 1 - evaluare sumativă, portofoliu la 

orele de studiu individual  

Coordonator de disciplină: Axentii Ioana, dr., conf. univ., 

Titularul cursului: Axentii Ioana, dr., conf. univ., 

Alte informații: 

 

 

 

 



 

 

Unitatea de curs: Tehnici de  redactare a textului 

 

Codul 

disciplinei: 

 

S1.04.A.041 

Numărul de credite: 

 

 

4 

Semestrul: 

 

 

IV 

Durata: 

 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții: Să posede cunoştinţe de ortografie, ortoepie, punctuație. 

Finalităţile cursului: Studenții vor fi capabili să perceapă şi să sesizeze deosebirea dintre 

realizarea unui text ştiinţific, literar  şi oficial-administrativ. Aplicarea competențelor dobîndite  

le vor permite studenților să elaboreze diverse lucrări științifice ca: teza, referatul academic, 

articolul științific. Studenții au aplicat cunoștințele în practică elaborând la seminarii diverse 

tipuri de texte atât literare, căt și nonliterare. Vor fi capabili să demonstreze interdependenţa 

dintre temă, titlu şi conţinut.  emită diverse teme şi subiecte pentru realizarea diverselor texte. 

Studenții au aptitudinea de a  redacta diferite texte, noțiunile teoretice le vor aplica în practică. 

 

Conţinut (descriptoriu):    Cursul respectiv este propus studenţilor pentru a se familiariza cu 

tehnicile de elaborare a unor lucrări ştiinţifice, de realizare a unor texte literare şi nonliterare. El 

va asigura dotarea studenţilor cu cunoştinţe şi  competenţe privind exprimarea impresiilor şi a 

punctelor de vedere în legătură cu anumite teme, deoarece orice creaţie conţine semnele 

originalităţii şi al spiritului creator specific. Orice tip de lucrare scrisă, verifică gradul de cultură 

generală a persoanei, iar fiecare tip de text presupune anumite cerinţe.  

       Este adevărat că operele de artă nu se nasc din reguli, dar aceste reguli trebuie să fie 

cunoscute pe cale inductivă, deoarece uneori experienţele individuale pot servi un mijloc de 

scriere, de redactare. 

      Cursul respectiv debutează cu predarea noțiunilor generale despre teza de an. Teza. Structura 

tezelor. Tipuri de teze. Definiţia şi trăsăturile distinctive ale compunerilor. Structura şi etapele de 

elaborare. Planul posibil al compunerii. Compuneri după texte literare: rezumatul. Comentariul 

literar. Etapele de elaborare. Paralela. Sinteza. Recenzia. Eseu. Tipuri de eseuri. Textul oficial. 

Trăsăturile caracteristice ale textului oficial. CV. Definiţia, structura. 

Cererea. Tipuri de cereri.  Articolul. Tipuri de articole. Referinţa. Procura. Compunerea cu 

destinaţie specială. Compunerea corespondenţă. Scrisoarea, compunerea, telegrama. 

Metode de predare şi învăţare: 

Conversaţia, explicaţia, braistorming, exemplificarea, expunerea sistematică. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul 

semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului 

propus pentru examinare 

Coordonator de disciplină: Petcu Valeriana, lector superior 

Titularul cursului: Petcu Valeriana, lector superior  

Alte informații: 

 



Speciality History and English 

language and literature 
Course title  History of English Language  

Course code S2.04.O.043 Course Type Speciality  

Year of study II Semester IV 

Number of credits 2 lecturer Matoșina Nadejda, asist.univ. 

Course Objectives and Learning 

Outcomes 

 

At the level of comprehension: 

- to draw the students’ attention to the origin of the Germanic Languages and mark their 

relatedness with Indo-European; 

-to inform the students about the subdivisions and the extensions of Modern Germanic 

languages in the modern world; 

-to inform the students about the Earliest Period of Germanic History, describing the origin 

of Proto-Germanic; 

- to further students knowledge in the historical background of Old English, Middle 

English and Modern English periods; 

- to make students understand the major changes in Old English, Middle English and 

Modern English phonology, morphology, syntax and vocabulary; 

At the level of application: 

- to know more about  the Germanic group of languages, its structure, historical context 

and linguistic development; 

- to investigate main issues pertinent to the development of historical and comparative 

method in Germanic philology; 

- to investigate the development of the English language; 

- to be able to translate variety works from Old and Middle English into Modern 

English and to analyze spelling, structures vocabulary and texts in order to sort out and 

to describe the main features and idiosyncrasies in each period; 

- to be able to write and present a report based on a topic from the studied material 

during the course using different internet sources; 

At  the level of integration: 

- to investigate and research different information sources, read individually works of 

linguistic research for writing a good report on the topic related to the content of the course 

using the style and conventions of the field; 

- to compare the phonetic, morphological and lexical features of English language 

from different periods; 

Background Knowledge To possess knowledge with reference to the disciplines Theory of grammar, Theory of 

phonetics, Lexicology; To be competent in reading and writing English. 

Course Contents   Modern Germanic Languages. Dialectal Distribution of Germanic ( North, East and 

West).The Common Germanic Period and History of Germanic languages. Old English 

Phonological System. Old English Morphology. The Old English Word Stock. The Middle 

English Phonetics.  Middle English Grammatical Changes. The Middle English 

Vocabulary. Modern English borrowings. Historical background. Old English Written 

Records. Old English Syntax. Translation and analysis of “Beowulf”. Historical 

background from the 11th – 14th centuries. The formation of the National Literary English 

Language. Translation and analysis of “Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer. 

Syntactical changes in Middle English and early Modern English. 

Recommended bibliography: 1. Arsenjeva M., Balashova S., Vvedenie v Germanskuju Filologiju. Moskva, 1980 

 

 2.Crystal, David  “The English Language”, Pinguin, 2002.  

 

3. Melenciuc, Dumitru. A Reader in the History of the English Language and Germanic 

Philology - Moldova State University, 2005. 

4. McArthur, Tom. Oxford Guide to World English, Oxford University Press, 2003.  

      5. Tore Janson, “Speak a short history of language”, Oxford University Press,  

      2004.  

      6. Rastorgueva T., “History of the English Language”, Moskva, 1969. 

Teaching learning methods Conversation, explanation, debate, oral communication, group-work, individual work, 

essay writing 

Evaluation methods Curent Evaluation – 60 % of final grade (class participation, individual work, seminars, 

reports); 

Final evaluation – 40 % of final grade (exam) 

 Course language English 

 



Speciality  Romanian and English 

Language and Literature 
Course Title The History of British Literature  

Course Code S2 04 O 044 Course Type Socio - Humanistic 

Year of Study II Semester  IV 

Number of Credits 2 Lecturer Colodeeva Liliana, lect.univ. 

 

Course Objectives 

and Learning 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the level of comprehension: 

 to be acquinted  with the major works of British writers and poets; 

 to be able to compare and contrast ideas, themes, works, literary currents; 

 to combine techniques of literary analyses for specific genres; 

 to investigate and research different critical sources, read individually 

works of fiction; 

 to produce new ideas, interpretations, approaches and concepts and modify, 

update the old ones on the basis of the contemporary investigations; 

 to identify the basic characteristics and the historical context of each period,  

            and to distinguish between different literary periods and literary movements  

At the level of application:  

 to use the knowledge of theory in a creative way during the whole course of 

development and presentation of a response to a literary texts. 

 to interpret the inner laws of different literary genres and movements and their 

development through time; 

 to articulate independent opinions and judgments, informed by different 

interpretations of literary texts by other readers.  

 to compare and contrast the use of the same writing techniques in the works by 

different writers. 

At the level of integration:  

 to recognize and explain the ways in which writers’ choices of form, structure 

and language shape meanings. 

 to write about ideas and texts in conventional academic language and forms. 

 to elaborate essays and reports focused on the relationships between historical 

background of a certain period and the problematic of literary works produced 

in this period. 

Background 

Knowledge 

To possess knowledge with reference to the discipline  The History of the World 

Literature; 

To possess general knowledge with reference to the area of Comparative Literature, 

Stylistics.  

Course Contents 

 

 

 

 

 

Britain in Old English Period. Anglo-Saxon Society. The Anglo- Saxon Literature. The 

Norman Conquest. The Reign of William the Conqueror. The Feudal System. The M. 

Literature. The Renaissance Spirit in England; The Rule of The Tudor Monarchs; The 

Reformation; The Elizabethan Era; Humanism; The R. Literature; Restoration England; 

Intellectual Background:  Literature.  

Recommended 

Bibliography  

1. McDougal, Littell Literature, Purple Level, McDougal, Little & Company, New 

York, Dallas  1985 

2. The Norton Anthology of English Literature Sixth Edition, Volume 1, by Abrams, 

W.W. Norton & Company, 1993 

3. Meyer, Michael The Bedford Introduction to Literature, Bedford/St. Martin’s 2002 

4. Steven Croft, Helen Cross. Literature, Criticism, and Style. Oxford, 2000. 

Teaching – Learning 

Methods  

Lecture, conversation, explanation, exemplification, debate, brain- storming,   

case study. 

Evaluation Methods 

 

Current Evaluation during tutorials-60% (activity evaluation during seminars, test- paper 

results, reports, essays, summaries, etc.) 

Final Examination-40% 

Course Language English 

 

 

 

 



Anul III, semestrul V 

 

Unitatea de curs:  Dezvoltarea creativităţii în cadrul predării disciplinei Limba şi literatura 

română 

Codul 

disciplinei: 

S1.05.A.047 

Numărul de credite: 

 

5 

Semestrul: 

 

V 

Durata: 

 

1 (un semestru) 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

75 

 Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

75 

Numărul  

de studenți: 

 

 

Precondiții: Posedarea cunoştinţelor referitoare la disciplinele Lingvistica generală, Lexicologia 

limbii române”, Istoria limbii române, Morfologia, Sintaxa limbii române, Istoria literaturii 

române. 

Finalităţile cursului:  
Studenții vor fi capabili  să definească conceptele de bază ale creativităţii(modele şi teorii); 

să  reproducă concepte - cheie, definiţii, noţiuni de bază ale disciplinei dezvoltarea creativităţii; 

să estimeze raportul de interdependenţă între creativitate, didactică, psihologie, pedagogie. Vor 

putea să aplice cu iscusinţă strategiile didactice în educarea sentimentelor, abilităţilor  şi a 

talentului creativ-artistic; să formeze convingeri că, prin creativitate, natura umană şi viaţa 

socială pot fi desăvârşite continuu; să aplice metode didactice creative în predarea limbii şi 

literaturii;  să restructureze noile achiziţii în scopul utilizării noilor forme de învăţare. Vor fi 

capabili să dobândească capacităţi strategice de abordare a problemelor legate de dezvoltarea 

creativităţii;  să analizeze şi să generalizeze fenomene ce ţin de dezvoltarea creativităţii în 

procesul educaţional; să formeze competenţe intelectuale şi strategii cognitive de asimilare şi 

aprofundare a conceptelor fundamentale Dezvoltării creativităţii în condiţiile de studiu 

individual; să aplice cunoştinţe teoretice în situaţii concrete de instruire.   

Conţinut (descriptoriu): Concepte despre creativitate: modele şi teorii.  Factorii determinanţi şi 

mecanismele creativităţii. Premise ale învăţării creative: iniţiativa proprie, învăţarea 

independentă, reacţia mediului. Activităţi pentru dezvoltarea creativităţii elevilor(ipoteza 

imaginativă, crearea de cuvinte ş.a.). Modalităţi de dezvoltare a creativităţii în cadrul orelor de 

limbă şi literatură română. Fazele procesului creator (pregătirea, incubaţia, iluminarea, 

verificarea). Procedee de dezvoltare a creativităţii elevilor. Finalităţile educaţiei lingvistice şi a 

celei literar-artistice 

Metode de predare şi învăţare: prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

algoritmul, portofoliul, expunerea sistemică, analiza gramaticală şi metoda exerciţiului, 

modelarea figurativă etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Evaluare curentă – 60%(seminarii, elaborarea unor lucrări la seminarii, activitatea depusă pe 

parcursul semestrului, teză de an);  

   Evaluare finală – 40% din nota finală(rezolvarea unui test). 

Condiții de obținere a creditelor: creditele alocate unei discipline prin planul de învăţământ (1 

credit transferabil echivalează cu 30  de ore de activitate globală)  sunt dobândite de student în 

urma obţinerii notei minime 5 sau a calificativului admis la evaluarea cunoștinţelor. 

 

Coordonator de disciplină: Axentii Victor, dr., conf.univ. 

Titularul cursului: Axentii Victor, dr., conf. univ.   

Alte informații: Bibliografia necesară – în  Curriculumul disciplinei 

 

 



 

 

 

 

Unitatea de curs:  Limba română contemporană (Sintaxa) 

Codul 

disciplinei: 
S1.05.O.049, 

F.06.O.060 

Numărul de credite: 

 

10 

Semestrul:  

 

V și VI 

Durata:  

 

2 semestre 

Tipuri de 

activități: 

  

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

150 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual    
              150 

  

Numărul de studenți: 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Limba română 

contemporană (Lexicologia, Morfologia). 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să însușească noțiunile de bază din sintaxă. Vor  

cunoaște structura sintactică a limbii române. Vor avea abilităţi de analiză sintactică a faptelor de 

limbă. Vor fi capabili de a elucida cazuri dificile de analiză în scopul cultivării limbii şi a unei 

exprimări corecte. Vor fi iniţiați în  probleme de punctuaţie a limbii româneâ. Vor fi  bine 

pregătiți pentru a deveni  specialişti de înaltă calificare. 

Conţinut (descriptoriu): Unităţile sintaxei; Clasificarea propoziţiilor; Raporturi sintactice; 

Opinii controversate; Funcţii sintactice la nivelul propoziţiei şi la nivel frastic; Părţi principale şi 

secundare ale propoziţiei; Statutul propoziţiilor subordonate şi delimitarea lor; Sinonimia 

sintactică; Sinonimia sintactică de gradul I şi de gradul II; Cazuri de omonimie sintactică; 

Punctuaţia limbii române, principiile de bază ale punctuaţiei române. 

Metode de predare şi învăţare: prelegerea, conversația, seminarul, analiza sintactică etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris: (E-examen,  V- verificare pe parcurs, 2 evaluări  curente 

obligatorii, referate, teste etc. ) 

Condiții de obținere a creditelor:     La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului:  
Zgârcibabă Elena, dr., conf. univ. 

Alte informații: bibliografie 
Gramatica limbii române. Vol.1 Cuvîntul.- Bucureşti: Ed. Academiei Române 2005 

Gramatica limbii române. Vol.2 Enunţul.- Bucureşti: Ed. Academiei Române 2005 

Dimitriu C. Gramatica limbii române explicată. Sintaxa.- Iaşi, 1982 

Constantinescu Dobridor Gh. Sintaxa limbii române.- Bucureşti, 1994 

Ciobanu A. Sintaxa propoziţiei.- Chişinău, 1977 

Ciobanu A. Sintaxa frazei.- Chişinău, 1984. 



Unitatea de curs:   Istoria literaturii române (Interbelică) 

Codul 

disciplinei: 

S1.05.O.050 

S1.06.O.061 

Numărul de credite: 

 

10 

Semestrul: 

 

V-VI 

Durata: 

 

2  semestre 

 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore contact 

direct: 

 

150 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

150 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții: Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Introducere în studiul 

literaturii, Istoria literaturii universal, Istoria literaturii române (clasică  I), Istoria literaturii 

române (clasică II). 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să determine trăsăturile distinctive ale disciplinei date. 

Vor conştientiza valoarea literaturii din perioada interbelică. Vor elucida trăsăturile specifice ale 

liricii, epicului și dramaticului dintre anii 1918 – 1940. Vor identifica spiritul novator al creaţiei 

romancierilor români din perioada interbelică. Vor reproduce sensul global al unui mesaj la prima 

audiţie și al mesajelor receptate de la diverşi emiţători.  Vor fi capabili de a realiza analiza literară a 

unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, atitudini proprii  în concluziile lor. Vor interpreta  

în mod critic o operă literară și vor aplica în  răspunsurile lor opiniile opiniile criticilor, istoricilor 

literari referitoare la creaţia scriitorilor dintre cele două războaie mondiale. 

Conţinut (descriptoriu): Cursul oferă o imagine de ansamblu a literaturii din perioada interbelică 

care a continuat tradiţiile afirmate la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, cunoscând, 

totodată, o diversificare a genurilor, o efervescenţă de concepţii şi curente noi. Disciplină include 

următoarele subiecte: 

Literatura din perioada interbelică. Cadrul social –politic. Trăsături distinctive; Octavian Goga. 

Crezul cetăţenesc şi artistic; George Topârceanu – „poet al univesului mic”; Orizonturi rurale în 

proza lui Ion Agârbiceanu; Constantin Stere. Romanul „În preajma revoluţiei”; Realitate şi ficţiune; 

G. Bacovia, I. Minulescu – reprezentanţi ai simbolismului românesc; L. Blaga – filosoful, poetul, 

prozatorul, dramaturgul; Estetica urâtului în viziunea lui Tudor Arghezi; Liviu Rebreanu – 

romancierul; Camil Petrescu –teoretician şi creator al romanului   modern; Romanele istorice ale lui 

Mihail Sadoveanu; George Călinescu – critic, istoric literar, romancier; Miticul şi fantasticul în opera 

lui M. Eliade; Prozatorii basarabeni din perioda interbelică; Poezia basarabeană în perioada dintre 

cele două războaie mondiale. 

 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în notare, 

exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului şi 40% -

examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Titularul cursului:  Balțatu Ludmila, dr., conf. univ. 

Alte informații: 

 



Unitatea de curs: Metodica predării limbii engleze 

Specialitatea: Limba și literatura română, limba engleză 

Codul disciplinei:  

S2.05.O052 

 

Numărul de credite: 2 Semestrul: V Durata: septembrie-

decembrie 

 

Tipuri de activităţi: 

Prelegeri: 15 

Seminare: 15 

 

Numărul de ore  60 Numărul de studenţi: 

 

8 
Contact direct 

30 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30 

Finalităţile cursului: 

1.la nivel de cunoaștere: 

- descrierea obiectului de studiu al disciplinei; 

-identificarea și  definirea componentelor disciplinei de față; 

- identificarea metodelor tradiționale, comunicative și inovative de predare a limbii engleze;  

- descrierea unor situații, să enumere etape, detalii privitor la predarea abilităților de audiere, orbire, citire și scriere. 

 

2. la nivel de înțelegere: 

- explicația  necesității predării abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

- compararea procedeelor și tehnicilor privind predarea diverselor grupuri de elevi în conformitate cu criteriile de 

vârstă, nivel, interese, etc. 

-ilustrarea diverselor metode tehnici de predare-învățare prin intermediul elaborării materialelor didactice; 

-exprimarea punctului propriu de vedere în tipul discuției. 

 

3. la nivel de aplicare: 

- operarea cu termeni din domeniul metodologiei; 

-aplicarea cunoștințele însușite în predarea abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

- predarea unor secvențe scurte de lecție în vederea dezvoltării abilităților de predare, ținutei pedagogice, etc.; 

- aplicarea cunoștințelor  de specialitate în soluționarea de probleme prezentate în diverse studdi de caz 

- schițarea,  elaborarea unor proiecte, postere digitale care reflectă materialul studiat. 

 

4. la nivel de analiză 

-examinarea diverselor metode și tehnici aplicate în predarea abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere; 

-analiza etapelor de predare a abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere; 

- cercetarea și  planificarea predării abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

Conţinut (descriptoriu):Acest program este conceput pentru studenții din anul al treilea, cu scopul de a-i pregăti 

pentru stagiile pedagogice obligatorii care vor avea loc după finisarea cursului. Programul se bazează pe niște de 

teorii testate științific în ceea ce privește predarea limbii engleze ca limbă străină în școli și alte instituții de 

învățământ. 

 Prezentul Curriculum cuprinde o serie de competențe și obiective, care reflectă cunoștințe dobândite despre limbă, 

cele patru competențe lingvistice, gramatică, vocabular și pronunție încurajând astfel învățarea conștientă și 

tradițională . 

Metode de predare şi învăţare: analiza, sinteza, traducerea textelor specialitate, metoda comunicativă, metoda 

audiolinguală,  discuția, argumentarea, lucrul cu dicționarul, studiul comparativ, studiul de caz, lucrul pe echipe, în 

grup și individual, proiectul, portofoliul, brainstormingul 

Modalităţi de evaluare: Studenții vor fi evaluați atât pe cale orală, cât și în formă scrisă pe parcursul întregului 

curs. Evaluarea orală formativă va avea loc în timpul seminariilor, sub forma de prezentări orale bazate pe 

interogare frontală, dezbateri, studii de caz, lucru individual,în perechi și în grupuri. Evaluarea formativă scrisă se 

desfășura de două ori în timpul cursului sub formă de teste. Portofoliul studentului va include diverse activități de  

proiectare, cum ar fi schițarea planului bucătăriei unui restaurant, crearea și prezentarea unui poster digital (Glog) 

 Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, 

teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

Condiţii de obţinere a creditelor: : frecventarea orelor, participarea activă la seminare, efectuarea lucrului 

individual, susținerea evaluărilor curente și finale cu note pozitive. Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la 

seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului: Pușnei Irina 

Limba de predare:engleză 

Alte informaţii: 

 



 

Speciality  Romanian and English 

Language and Literature 

Course Title The History of British Literature  

Course Code S2 05 O 051 Course Type Speciality 

Year of Study III Semester  V 

Number of Credits 2 Lecturer Colodeeva Liliana, lect.univ. 

 

Course Objectives 

and Learning 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the level of comprehension: 

 to be acquainted  with the major works of British writers and poets; 

 to be able to compare and contrast ideas, themes, works, literary currents; 

 to combine techniques of literary analyses for specific genres; 

 to investigate and research different critical sources, read individually works of fiction; 

 to produce new ideas, interpretations, approaches and concepts and modify, update the old 

ones on the basis of the contemporary investigations; 

 to identify the basic characteristics and the historical context of each period,  

            and to distinguish between different literary periods and literary movements  

At the level of application:  

 to use the knowledge of theory in a creative way during the whole course of development and 

presentation of a response to a literary texts. 

 to interpret the inner laws of different literary genres and movements and their development 

through time; 

 to articulate independent opinions and judgments, informed by different interpretations of 

literary texts by other readers.  

 to compare and contrast the use of the same writing techniques in the works by different 

writers. 

At the level of integration:  

 to recognize and explain the ways in which writers’ choices of form, structure and language 

shape meanings. 

 to write about ideas and texts in conventional academic language and forms. 

 to elaborate essays and reports focused on the relationships between historical background of 

a certain period and the problematic of literary works produced in this period. 

Background 

Knowledge 

To possess knowledge with reference to the discipline  The History of the World Literature; 

To possess general knowledge with reference to the area of Comparative Literature, 

Stylistics.  

Course Contents 

 

 

The Romantic Tradition In Britain. Historical Context. Literature: The Romantic Poetry. The 

Age of the Victorians, An Age of Reform; British Imperialism; Victorian Literature: The 

Novel.  The Emergence of Modern England; Literature (1920 – 1945): Novel, Poetry, Drama. 

Post–War and Post – Modern Literature. Dividing and Ruling: Britain in the 1950s. The 

Condition of Theatre and Novel. The Post – Modernist Poetry. 

Recommended 

Bibliography  

1. McDougal, Littell Literature, Purple Level, McDougal, Little & Company, New York, 

Dallas  1985 

2. The Norton Anthology of English Literature Sixth Edition, Volume 1, by Abrams,W.W. 

Norton & Company, 1993 

3. Meyer, Michael The Bedford Introduction to Literature, Bedford/St. Martin’s 2002 

4. Steven Croft, Helen Cross. Literature, Criticism, and Style. Oxford, 2000. 

Teaching – 

Learning Methods  

Lecture, conversation, explanation, exemplification, debate, brain- storming, case study. 

Evaluation 

Methods 

 

Current Evaluation during tutorials-60% (activity evaluation during seminars, test- paper 

results, reports, essays, summaries, etc.) 

Final Examination-40% 

Course Language English 

 

 



 

Speciality  English and French 

Language and Literature 
Course Title Analiza textului  

Course Code S2 05 O 053 

S2 06 O 062 
Course Type Speciality 

Year of Study III Semester  V, VI 

Number of Credits 2/2 Lecturer Matoșina Nadejda, asist.univ. 

 

Course Objectives 

and Learning 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the level of comprehension 

- to lead learners from a literal understanding of the setting and action of the story 

to an understanding of the moral; 

- to evoke feelings about freedom and citizenship in learners which will help them 

understand the feelings of the author 

- to make students acquire useful vocabulary; 

- to teach students different structures and every day expressions tipical for 

English language; 

- to teach the students summarize a piece of writing; 

- to be familiar with general information concerning American and British culture; 

- to operate with the grammatical system; 

- to teach the standard structure of an essay; 

- to teach the essential types of writings; 

- to make them distinguish the English dialects; 

- to develop English-Romanian\Russian and Romanian\Russian-English 

translation skills; 

- to develop effective strategies for dealing with unknown words; 

- operate with such notions as synonyms, antonyms, homonyms, compounding, 

conversion, set-expression, idioms, etc.; 

At the level of application 

- to summarize, resume any kind of  text; 

- to maintain a   conversation in English;     

- to settle some grammar rules by themselves; 

- to be coherent in speaking and writing; 

- to understand a native English speaker; 

- to have a good spelling and writing; 

- to use the acquired vocabulary in everyday speech; 

- to use a monolingual dictionary; 

- to give arguments in debates; 

- to define new words and expressions in English; 

- to determine, compare and analyze grammatical structures; 

- to use phraseological units. 

At the level of integration  

- to modify or change  a part of a text (the beginning, the end, the title); 

- to select the useful information from any peace of writing; 

- to develop ideas, themes in both written and oral form; 

- to evaluate their learning process; 

- to scan and skim any type of text (scientific, literary, newspaper articles, etc). 

 

Background 

Knowledge 

To possess knowledge with reference to the subjects: phonetics, grammar, 

lexicology, stylistics, traductology. To possess communicative abilities.  

Course Contents 

 

 

 

 

1.Doctor in the House by R. Gordon. Conversation and discussion: higher 

education in the United States of America. 

2.To Kill a Mockingbird by H. Lee Conversation and discussion: Courts and Trial. 

3. W.S by L.P. Hartley Conversation and discussion: Books and Reading. 

4. Ragtime by E.L. Doctorow Conversation and discussion: man and Music. 



 5. The Lumber Room by H. Munro Conversation and discussion: Difficult 

Children. 

6. Growing Up with the Media by P.G. Aldrich. Conversation and discussion: 

Television. 

7. The Time of My Life by D. Healey. Conversation and discussion: Customs and 

Holidays. 

8. Thursday Evening by Ch. Morley. Conversation and discussion: Family 

Life.etc. 

Bibliography 

 

 

 

 

 

 

1. John  Dennis Reflection.  USA  Boston 1994. 

2. V. Arakin Practiceskii curs angliiscogo iazika (I-IV books) Moscow 2003. 

3. John & Liz Taylor Headway advanced Oxford 2003 

4. Niculescu Limba engleza  Bucuresti 2004 

5. Dictionar englez-roman roman-englez. 

6. Barbara  Pawlowska, Zbigniev Kempinski. Teste de Limba Engleza. Teora: 
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Teaching – Learning 

Methods  

Lecture, conversation, explanation, exemplification, debate, brain- storming.  

 

Evaluation Methods 

 

Current Evaluation during tutorials-60% ( activity evaluation during seminars, 

test- paper results, reports, essays, summaries, etc.) 

Final Examination-40% 

Course Language English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unitatea de curs:   Științe filozofice 

 

Codul 

disciplinei: 

U.05.A.054 

Numărul de credite: 

 

5 

Semestrul: 

 

V 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

75 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

75 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții: Posedarea cunoştinţelor din domeniul istoriei culturii universale. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să însuşească conţinuturile predate, să selecteze 

principiile valorice din diferitele învăţături filozofice şi să opereze reuşit cu ele, să analizeze şi să 

interpreteze concepţiile filozofice caracteristice anumitor epoci şi şcoli privitoare la diverse 

probleme de natură ontologică, gnoseologică, antropologică, praxiologică, epistemologică, etc.  

Conţinut (descriptoriu): Cursul constituie un demers teoretic şi didactic de iniţiere în domeniul 

problematicii uneia dintre cele mai vechi forme ale gândirii umane. Disciplina face parte din 

sistemul ştiinţelor de cultură generală şi este orientată spre întregirea cunoştinţelor teoretice, spre 

formarea culturii intelectuale de bază. Această disciplină cuprinde următoarele subiecte: 

I.Istoria filozofiei 

1. Filozofia şi istoria filozofiei: istoricitate şi permanenţă 

2. Gândirea filozofică antică orientală şi greco-romană 

3. Filozofia Evului Mediu 

 4. Filozofia Epocii Moderne 

5. Filozofia occidentală a secolului XX. 

6. Geneza şi evoluţia filozofiei româneşti la est de Carpaţi. 

II. Curs sistematic al cunoştinţelor filozofice 

1.Ontologie filozofică 

2.Gnoseologia 

3. Antropologia 

4. Axiologie 

5. Praxiologie 

6. Probleme globale ale omenirii şi tratarea lor filozofică  

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Ponomariov Vitalie, lector superior                                                     

Titularul cursului:  Ponomariov Vitalie, lector superior 

Alte informații: 

 



 

Unitatea de curs:  Lingvistica comparativ-tipologică și structurală 

Codul 

disciplinei: 

M1.05.A.058 

Numărul de credite: 

 

3 

Semestrul: 

 

V 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

45 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

 45 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplina anterioară: Introducere în 

lingvistică. 

Finalităţile cursului:  Studenții vor cunoaște  principalele preocupări ale metodei comparativ-

tipologice, principalele preocupări ale şcolilor structuraliste, principalele familii de limbi de pe 

glob, particularităţile limbilor izolante, aglutinante, flexionare şi polisintetice. Vor  aplica 

cunoştinţele acumulate la clasificarea limbilor, la studierea particularităţilor limbilor izolante, 

aglutinante, flexionare şi polisintetice. Vor descrie principalele principii ale comparativismului 

istoric, principalele directive ale şcolilor structuraliste. Vor motiva dezvoltarea paralelă a şcolilor 

structuraliste. 

Conţinut (descriptoriu): Lingvistica comparativ-tipologică şi structurală se prezintă ca o 

disciplină complementară „Lingvisticii generale” şi prezintă o sinteză a cercetărilor lingvistice 

efectuate până la etapa actuală.  

Cursul conţine ceea ce uneşte şi ce separă lingvistica comparativ-istorică de cea contrastiv-

tipologică. El  are următorul conţinut:  Lingvistica comparativ-tipologică şi structuralistă. 

Preliminarii; Periodizarea comparativisticii. Ctitorii comparaţivisticii; Începuturile filologiei 

comparate: germanistica, indoeuropenistica, slavistica, romanistica; Teoria arborelui genealogic 

al limbilor indoeuropene. Teoria valurilor; Clasificarea genealogică a limbilor. Familia limbilor 

indoeuropene; Şcoala neogramaticilor şi Şcoala sociologică franceză; Principiile 

comparativismului istoric; Clasificarea tipologică a limbilor; Limbile izolante; Limbile 

aglutinante; Limbile flexionare; Limbile incorporate (polisintetice); Structuralismul saussurian. 

Privire de ansamblu; Comparativistica - ramură a lingvisticii generale; Principiile metodei 

comparativ-istorice în concepţia lui R.K.Rask; Metoda reconstrucţiei - A. Schleicher; 

Concepţiile contradictorii ale lui A. Schleicher şi reprezentanţii şcolii neogramaticiste; 

Domeniile de cercetare ale indoeuropenisticii; Metoda tipologică. Clasificarea tipologică a 

limbilor. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Grosu Liliana, lector univ. 

Titularul cursului: Grosu Liliana, lector univ. 

Alte informații: 



Anul III, semestrul VI 

 
Unitatea de curs: Metodica predării limbii engleze 

Specialitatea: Limba și literatura română, limba engleză 

Codul disciplinei:  

S2.06.A.064 

 

Numărul de credite: 2 Semestrul: V Durata: februarie-mai 

 

Tipuri de activităţi: 

Prelegeri: 15 

Seminare: 15 

 

Numărul de ore  60 Numărul de studenţi: 

 

8 
Contact direct 

30 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30 

Finalităţile cursului: 

1.la nivel de cunoaștere: 

- descrierea obiectului de studiu al disciplinei; 

-identificarea și  definirea componentelor disciplinei de față; 

- identificarea metodelor tradiționale, comunicative și inovative de predare a limbii engleze;  

- descrierea unor situații, să enumere etape, detalii privitor la predarea abilităților de audiere, orbire, citire și scriere. 

2. la nivel de înțelegere: 

- explicația  necesității predării abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

- compararea procedeelor și tehnicilor privind predarea diverselor grupuri de elevi în conformitate cu criteriile de 

vârstă, nivel, interese, etc. 

-ilustrarea diverselor metode tehnici de predare-învățare prin intermediul elaborării materialelor didactice; 

-exprimarea punctului propriu de vedere în tipul discuției. 

3. la nivel de aplicare: 

- operarea cu termeni din domeniul metodologiei; 

-aplicarea cunoștințele însușite în predarea abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

- predarea unor secvențe scurte de lecție în vederea dezvoltării abilităților de predare, ținutei pedagogice, etc.; 

- aplicarea cunoștințelor  de specialitate în soluționarea de probleme prezentate în diverse studdi de caz 

- schițezarea,  elaborarea unor proiecte, postere digitale care reflectă materialul studiat. 

4. la nivel de analiză 

-examinarea diverselor metode și tehnici aplicate în predarea abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere; 

-analiza etapelor de predare a abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere; 

- cercetarea și  planificarea predării abilităților de audiere, vorbire, citire și scriere. 

 

Conţinut (descriptoriu):Acest program este conceput pentru studenții din anul al treilea, cu scopul de a-i pregăti 

pentru stagiile pedagogice obligatorii care vor avea loc după finisarea cursului. Programul se bazează pe niște de 

teorii testate științific în ceea ce privește predarea limbii engleze ca limbă străină în școli și alte instituții de 

învățământ. 

 Prezentul Curriculum cuprinde o serie de competențe și obiective, care reflectă cunoștințe dobândite despre limbă, 

cele patru competențe lingvistice, gramatică, vocabular și pronunție încurajând astfel învățarea conștientă și 

tradițională . 

Metode de predare şi învăţare:: analiza, sinteza, traducerea textelor specialitate, metoda comunicativă, metoda 

audiolinguală,  discuția, argumentarea, lucrul cu dicționarul, studiul comparativ, studiul de caz, lucrul pe echipe, în 

grup și individual, proiectul, portofoliul, brainstormingul 

 

Modalităţi de evaluare: Studenții vor fi evaluați atât pe cale orală, cât și în formă scrisă pe parcursul întregului 

curs. Evaluarea orală formativă va avea loc în timpul seminariilor, sub forma de prezentări orale bazate pe 

interogare frontală, dezbateri, studii de caz, lucru individual,în perechi și în grupuri. Evaluarea formativă scrisă se 

desfășura de două ori în timpul cursului sub formă de teste. Portofoliul studentului va include diverse activități de  

proiectare, cum ar fi schițarea planului bucătăriei unui restaurant, crearea și prezentarea unui poster digital (Glog) 

 Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, 

teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

Condiţii de obţinere a creditelor: : frecventarea orelor, participarea activă la seminare, efectuarea lucrului 

individual, susținerea evaluărilor curente și finale cu note pozitive. Evaluarea curentă – 60 % (participarea activă la 

seminarii, activitatea depusă pe parcursul semestrului, lucrări, teste de recapitulare) 

Evaluarea finală – 40% din nota finală acumulată la examen (relatarea în scris a subiectului propus pentru 

examinare) 

 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului: Pușnei Irina 

Limba de predare: engleză 



 

Unitatea de curs: Istoria literaturii americane 

Specialitatea: Limba și litaratura Română  și Engleză 

Codul disciplinei: S2 

06 O 066 

Numărul de credite: 2 Semestrul: V Durata: 

Tipuri de activităţi: 

 

 

Curs: 15 

Seminar: 15 

Laborator:  

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

 

7 
Contact direct 

 

15 

15 

Contact indirect / 

Studiu individual 

15 

15 

Precondiţii: să posede cunoștințe în limba engleză 

Finalităţile cursului: spre sfârșitul cursului studenții trebuie să posede cunoștințe temeinice ale ; să 

înțeleagă; să poată să comunice în mod clar cunoștințele studiate în cadrul cursului, folosind o termeni 

adecvați și expresii de specialitate; să cunoască perioadele istorice ale literaturii americane precum și 

curentele literare dominante, formele literare orale și scrise, tehnicile narative și reprezentanții fiecărei 

perioade istorice; să fie capabili să diferențieze între stilurile autorilor și a curentelor literare; să poată 

analiza și compara tehnicile narative si formele literare ale diferitor autori; să știe să comenteze asupra 

relațiilor dintre diferite texte literare; să fie capabili să elaboreze eseuri și rapoarte în baza relațiilor dintre 

contextul istoric al unei anumite perioade și problematica operelor literare produse în această perioadă. 

Conţinut (descriptor): Cursul Istoria Literaturii Americane face parte din curriculum-ul Universității, 

mai cu seamă al catedrei de limbi moderne. Cursul presupune consolidarea unităților lingvistice studiate 

pe parcursul celor trei ani universitari și anume metode de învățare și deprindere, proceduri și tehnici de 

traducere. Cursul Istoria Literaturii Americane este legat în mod direct cu disciplinele studiate la 

facultate: lexicologie, gramatică, fonetică, și stilistică. Disciplina este inclusă în grupul disciplinelor 

obligatorii și în sistemul de discipline practice, ceea ce prevede predarea multilaterală. Cursul prevede 

suport teoretic autentic și activități practice interactive. Tematica: Early American and Colonial Period. 

Native American Voices. Puritan Writing. Revolutionary Period. The Historical Setting of the 

Revolutionary Period. Literature in a Time of Crises. American Romanticism. Historical Setting of the 

Romantic Period. American Literature: Comes of Age. Dark Romantics. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegere, conversație, dezbatere, exemplificare, lucru în grup și 

individual 

Modalităţi de evaluare: Evaluarea curentă - 60% din nota finală (participare la discuții de seminar, 

lucrări de seminar, de redactare, activitatea pe parcursul semestrului); Evaluarea finală - 40% din nota 

finală (rezolvarea unui test propus). 

Condiţii de obţinere a creditelor: Pentru a obține ? credite studentul trebuie să: 

• participe la toate orele de seminar, 

• să treacă ambele evaluări curente, 

• să ia un calificativ pozitiv la testul final. 

Coordonator de disciplină: Colodeeva Liliana 

Titularul cursului: Colodeeva Liliana 

Limba de predare: engleză 

Alte informaţii: cursul se bazează pe suportul teoretic preluat din următoarele surse bibliografice: 

- The American Experience. Second edition.-New Jersey, 1991. 

- Van Spanckeren, Kathryn. Outline of American Literature. United States Information Agency, 

1999.  

- Croft, Steven, and Cross, Helen. Literature, Criticism and Style. A Practical Guide to Advanced 

Level English Literature. Oxford University Press. 

- Annotated Teachers’ Edition. Prentice Hall. – New Jersey, 1989. 

- The American Pageant. – Stamford University. 1987. 

- Perkins George and Barbara. American Tradition in Literature. Shorter Edition in one Volume. 

1994. 

- The Norton Anthology. American Literature, London, 1995. 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Istoria literaturii americane 

Specialitatea: Filologie Română - Engleză 

Codul disciplinei: S2 

06 O 066 

Numărul de credite: 2 Semestrul: VI Durata: 

Tipuri de activităţi: 

 

 

Curs: 

Seminar: 

Laborator:  

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

 

7 
Contact direct 

 

15 

15 

Contact indirect / 

Studiu individual 

15 

15 

Precondiţii: să posede cunoștințe în limba engleză 

Finalităţile cursului: spre sfârșitul cursului studenții trebuie să posede cunoștințe temeinice ale ; să 

înțeleagă; să poată să comunice în mod clar cunoștințele studiate în cadrul cursului, folosind o termeni 

adecvați și expresii de specialitate; să cunoască perioadele istorice ale literaturii americane precum și 

curentele literare dominante, formele literare orale și scrise, tehnicile narative și reprezentanții fiecărei 

perioade istorice; să fie capabili să diferențieze între stilurile autorilor și a curentelor literare; să poată 

analiza și compara tehnicile narative si formele literare ale diferitor autori; să știe să comenteze asupra 

relațiilor dintre diferite texte literare; să fie capabili să elaboreze eseuri și rapoarte în baza relațiilor dintre 

contextul istoric al unei anumite perioade și problematica operelor literare produse în această perioadă. 

Conţinut (descriptor): Cursul Istoria Literaturii Americane face parte din curriculum-ul Universității, 

mai cu seamă al catedrei de limbi moderne. Cursul presupune consolidarea unităților lingvistice studiate 

pe parcursul celor trei ani universitari și anume metode de învățare și deprindere, proceduri și tehnici de 

traducere. Cursul Istoria Literaturii Americane este legat în mod direct cu disciplinele studiate la 

facultate: lexicologie, gramatică, fonetică, și stilistică. Disciplina este inclusă în grupul disciplinelor 

obligatorii și în sistemul de discipline practice, ceea ce prevede predarea multilaterală. Cursul prevede 

suport teoretic autentic și activități practice interactive. Tematica: Early American and Colonial Period. 

Native American Voices. Puritan Writing. Revolutionary Period. The Historical Setting of the 

Revolutionary Period. Literature in a Time of Crises. American Romanticism. Historical Setting of the 

Romantic Period. American Literature: Comes of Age. Dark Romantics. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegere, conversație, dezbatere, exemplificare, lucru în grup și 

individual 

Modalităţi de evaluare: Evaluarea curentă - 60% din nota finală (participare la discuții de seminar, 

lucrări de seminar, de redactare, activitatea pe parcursul semestrului); Evaluarea finală - 40% din nota 

finală (rezolvarea unui test propus). 

Condiţii de obţinere a creditelor: Pentru a obține ? credite studentul trebuie să: 

• participe la toate orele de seminar, 

• să treacă ambele evaluări curente, 

• să ia un calificativ pozitiv la testul final. 

Coordonator de disciplină: Colodeeva Liliana 

Titularul cursului: Colodeeva Liliana 

Limba de predare: engleză 

Alte informaţii: cursul se bazează pe suportul teoretic preluat din următoarele surse bibliografice: 

- The American Experience. Second edition.-New Jersey, 1991. 

- Van Spanckeren, Kathryn. Outline of American Literature. United States Information Agency, 

1999.  

- Croft, Steven, and Cross, Helen. Literature, Criticism and Style. A Practical Guide to Advanced 

Level English Literature. Oxford University Press. 

- Annotated Teachers’ Edition. Prentice Hall. – New Jersey, 1989. 

- The American Pageant. – Stamford University. 1987. 

- Perkins George and Barbara. American Tradition in Literature. Shorter Edition in one Volume. 

1994. 

- The Norton Anthology. American Literature, London, 1995. 

 

 

 

 

 



Unitatea de curs:   Curs special ,,Mihai Eminescu’’ 

Codul 

disciplinei:  

S1.06.O.068 

Numărul de credite: 

2 
Semestrul: 

IV 
Durata: 

1 semestru 

Tipuri de 

activități:     

Curs       

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct:             

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual   

 30 

Numărul de studenți: 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplina anterioară: Introducere în studiul 

literaturii, Istoria literaturii române (clasică I), Istoria literaturii române (clasică II), Literatura 

română interbelică. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor cunoaște biografia ,,Luceafărului literaturii române’’ -  M. 

Eminescu. Vor putea defini eminescianismul ca sinteză a tuturor trăsăturilor, valorilor şi 

esenţelor unui fond românesc, distinge universul poetic eminescian şi formele lui de expresie, 

compara modele poetice eminesciene cu cele moderniste şi postmoderniste, estima valoarea 

gnoseologică şi axiologică a operei eminesciene. 

Conţinut (descriptoriu): Eminescu - arhetipul. Eminescianismul ca sinteză a tuturor trăsăturilor, 

dispoziţiilor, valorilor, esenţelor unui fond românesc. Fondul tematic al creaţiei eminesciene. 

Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneşti. Poezia postmodernă într-un dialog 

spiritual cu Eminescu. Problema Basarabiei şi Bucovinei în publicistica lui Eminescu. Universal 

vast al nivelului mito-poetic al poematicii eminesciene.   Forma viziunilor profound lirice. ,,Mitul 

istoriei’’ aşezat în relaţie cu mitul dacic, tutelar, respectul faţă de modelele trecutului. Spaţii 

sugestive de desfăşurare a „mitului iubirii’’ în creaţia poetului. Eminescu şi poezia basarabeană. 

Scriitorii basarabeni în căutarea unei identităţi spirituale, tradiţii eminesciene ca formă de 

rezistenţă la (eroarea istoriei). Coordonate eminesciene în poezia lui Gr. Vieru, I.. Lari, N. 

Dabija. D.Matcovschi. Eminescianism in poezia patriotică a lui Gr. Vieru, N. Dabija. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris                                                                                                                 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare                                                                   

- testarea periodică prin lucrări de control                                                                                                                    

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală).                                                                                                                                          

-testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20%                                                                                                                                                                     

-testarea periodică prin lucrări de control -20%                                                                                                      

-activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15%                                                       

-activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Tecuci Alexandru, asistent universitar                                                          

Titularul cursului: Tecuci Alexandru, asistent universitar                                                                                

Alte informații:                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de curs:   Curs special ,,Grigore Vieru’’ 

Codul 

disciplinei: 

S1.06.O.068 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul: 

 

IV 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

30 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplina anterioară: Introducere în studiul 

literaturii, Istoria literaturii române (clasică I), Istoria literaturii române (clasică II), Literatura 

română interbelică. 

Finalităţile cursului:  

Studenţii vor cunoaște biografia de creaţie a lui Grigore Vieru, temele majore abordate în 

creaţia viereană. Vor determina  specificitatea operelor literare vierene. Vor înțelege care  rolul 

lui Grigore Vieru la pregătirea şi realizarea mişcării de renaştere naţională a românilor 

basarabeni, contribuţia lui Grigore Vieru la integrarea literaturii basarabene în spaţiul literar 

românesc. Vor fi capabili de a realiza analiza literară a unei opere literare vierene  la alegere,   

exprimând idei, atitudini proprii  în concluziile lor și vor aplica în  răspunsurile lor opiniile 

criticilor, istoricilor literari referitoare la creaţia lui Grigore Vieru. 

Conţinut (descriptoriu):  
Această disciplină  de studiu include următoarele subiecte:  

Grigore Vieru între exil şi libertate interioară; 

Grigore Vieru – tribun al limbii române; 

Dimensiunile gândirii aforistice vierene; 

Poezia luptătoare şi mesianică a lui Grigore Vieru; 

Grigore Vieru – publicistul; 

Grigore Vieru în critica literară românească şi străină. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Botezatu Petru, asistent universitar 

Titularul cursului: Botezatu Petru, asistent universitar 

Alte informații: 



Unitatea de curs: Strategii și tehnici narative 

Codul 

disciplinei: 

S1.06.A.069 

Numărul de credite: 

 

                 3 

Semestrul: 

 

             VI 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

 

45 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

 

45 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplina anterioară: Introducere în studiul 

literaturii. 

Finalităţile cursului:  

Studenţii vor fi capabili să însușească noțiunile de bază din naratologie. Vor cunoaște 

principalele strategii şi tehnici de interpretare a textului, tipurile de narator şi caracteristicile 

fiecăruia în parte, constituenţii naraţiunii ca act de comunicare. Vor putea descrie esenţa fiecărui 

procedeu de scriere/ analiză şi interpretare a textului. Vor aplica cunoştinţele acumulate la 

identificarea strategiilor de scriere a unui text. Vor motiva importanţa cunoaşterii diferitelor 

strategii şi tehnici narative, precum şi celelalte instanţe ce compun textul. 

 
Conţinut (descriptoriu):  

Acest curs işi propune drept obiectiv principal să desfaşoare sub aspect teoretic şi practic 

metodele, procedeele şi tehnicile narative, fară de care perceperea textului nu ar fi posibilă. 

       Această disciplină  de studiu include următoarele subiecte: Naratologia. Obiectul de studiu. 

Evoluţia diacronică a studiilor de naratologie; Naratologia. Obiectul de studiu. Evoluţia 

diacronică a studiilor de naratologie; Perspectiva/ viziunea narativă. Tipuri de narator; 

Naraţiunea. Constituenţii naraţiunii ca act de comunicare; Categoriile narative şi codul genetic al 

epicului (Categoria timpului; Categoria modului; Categoria aspectului); Moduri de structurări 

compoziţionale şi tehnici narative în textele epice: Monologul şi raportul acestuia cu dialogul; 

Monologul interior. Acronia; Fluxul conştiinţei. Retrospecţia. Introspecţia. Dicteul automat; 

Contrapunctul. Fragmentarismul; Analiza psihologică; Elemente ale structurii compoziţionale şi 

tehnici narrative (Inelul compoziţional. Tehnica episoadelor în lanţ. Tehnica bulgărelui de 

zăpadă. Tehnica oglinzilor paralele. Tehnica personajului-reflector. Tehnica arhitecturii. Tehnica 

„roman în roman”. Tehnica montajului. Colajul. Tehnica „transfocării” sau a prim-planului. 

Tehnica retardării). 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Botezatu Petru, asistent universitar 

Titularul cursului: Botezatu Petru, asistent universitar 

Alte informații: 

 

 



Unitatea de curs: Probleme de sintaxă și sintaxologie 

Codul 

disciplinei: 

M1.06.A.073 

Numărul de credite: 

 

3 

Semestrul: 

 

VI 

Durata: 

 

1 semestru  

Tipuri de 

activități: 
Curs: 

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

45 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

45 

Numărul de studenți: 
 

 

Precondiții: Completarea cunoştinţelor obţinute la disciplinele  Morfologia și Sintaxa limbii 

române. 

    Finalităţile cursului: Prezentul curs va completa cunoştintele studenților referitoare la 

structura sintactică a limbii române, prin formarea unor abilități privind efectuarea analizei 

sintactice printr-o explicare argumentată a cazurilor dificile de analiza gramaticala. Scopul 

acestui curs este de a ajuta la înţelegerea noţiunilor gramaticale, la deprinderea procedeelor  de 

analiză  a unităților sintactice: sintagme, propoziţii, fraze. Studenţii vor avea posibilitatea de a 

căuta şi găsi explicaţii care să le uşureze înţelegerea fucțiilor sintactice, a raporturilor 

sintactifice, a identifica situațiile de confuzie a funcțiilor sintactice și a distinge mijloacele 

eficiente de delimitare, dezambiguizare. Prin analiza textelor date vor ajunge să-şi dea seama de 

varietatea situaţiilor în care pot apărea părţile de propoziţie în exprimarea scriitorilor noştri. 

Studentii vor conştientiza necesitatea studierii nivelului sintactic al limbii române  în scopul 

cultivării limbii, a exprimării corecte şi în vederea pregătirii unor specialişti de înaltă calificare. 

    Conţinut (descriptoriu): În acest curs ne propunem să abordăm un inventar de confuzii și 

greșeli, dintre cele mai frecvente și mai dificile, la  analiza cărora studenţii pot întâlni dificultăţi. 

Studenții vor parcurge astfel elementele care, dispuse în ordinea simplu-complex, mai ușor-mai 

puțin ușor, vor conduce la o soluție corectă, demonstrată și bine argumentată de analiști. 

Abordarea faptelor de limbă pornește de la principiile metodologice în sintaxă, în special, 

concepțiile cu privire la principiul logico-semantic și funcțional, aplicat la analiza părților de 

propoziție, se ia în discuție problema părților de propoziție (principale și secundare), precum și 

corespondentele la nivel frastic a acestora, raporturile sintactice la nivel sintagmatic, între părțile 

de propoziție, precum și la nivelul frazei, între propoziții. Dirijarea analizei gramaticale se va 

realiza după seturi de reguli ferme, clare, conștientizate după o logică a gramaticii. 

Metode de predare şi învăţare: În demersurile didactice vor fi utilizate prelegerea, conversatia, 

demonstratia, problematizarea, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistemică, 

analiza gramaticală, analiza pe text etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, elaborarea unor lucrări, 

referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Natalia Luchianciuc, lector univ. 

Titularul cursului: Natalia Luchianciuc, lector univ. 

Alte informații: 
 

 



Anul IV, semestrul VII 

Unitatea de curs:   Istoria literaturii române (literatura postbelică) 

Codul 

disciplinei: 

F.07.O.075 

Numărul de credite: 

 

6 

Semestrul: 

 

VII 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore contact 

direct: 

 

90 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

90 

Numărul de studenți: 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Introducere în studiul 

literaturii, Istoria literaturii române (clasică I), Istoria literaturii române (clasică II), Literatura 

română interbelică. 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să determine trăsăturile distinctive ale disciplinei date. 

Vor elucida conceptele de integrare, valorificare şi reconsiderare a literaturii din perioada postbelică.  

Vor cunoaște tipurile de periodizări a literaturii române postbelice şi generaţiile ei de creaţie. Vor 

conştientiza valoarea literaturii din perioada postbelică. Vor elucida trăsăturile specifice ale liricii, 

epicului și dramaticului din perioada respectivă. Vor identifica spiritul novator al creaţiei poeților, 

scriitorilor basarabeni și români din perioada postbelică. Vor fi capabili de a realiza analiza literară a 

unei opere literare la alegere și  de a exprima idei, atitudini proprii  în concluziile lor. Vor interpreta  

în mod critic o operă literară și vor aplica în  răspunsurile lor opiniile opiniile criticilor, istoricilor 

literari referitoare la creaţia scriitorilor basarabeni și români din perioada postbelică. 

Conţinut (descriptoriu):  
Disciplina are ca scop studierea literaturii din perioada postbelică (după anul 1945) din R. 

Moldova şi România, urmărind complexitatea procesului literar cu evoluţiile genurilor, curentelor 

literare, orientărilor artistice a generaţiilor de creaţie, a polemicilor literare, a luptei de idei, evoluţia 

unor mari individualităţi creatoare de originalitate inconfundabilă. 

         Această disciplină include următoarele subiecte: Periodizarea istoriei literaturii române din anii 

1945-2000; Ştefan Augustin Doinaş sau resurecţia baladei; Zaharia Stancu şi statutul prozei lirice; 

Marin Preda şi romanul obiectiv al condiţiei social-umane; Nicolae Labiş şi înnoirea lirismului 

românesc; Ion Druţă, nuvelistul, romancierul şi dramaturgul; Aureliu Busuioc, poet şi romancier; 

Vasile Vasilache, nuvelistul, romancierul „Povestea cu cocoşul roşu”; L. Deleanu şi A. Codru;  

Nichita Stănescu - poet al „necuvintelor” şi al modernităţii. Grigore Vieru  - „Întoarcerea la izvoare” 

şi recăpătarea conştiinţei de sine; Marin Sorescu. Poetul şi dramaturgul; Lirica lui Dumitru 

Matcovschi (n. 1939): între rapsodie şi pamflet;  Poezia lui Grigore Vieru; Vladimir Beşleagă. 

Romanele de sondaj psihologic ale scriitorului; Generaţia de creaţie „ochiul al treilea”: Nicolae 

Dabija, Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Leo Butnaru; Dezvoltarea criticii literare postbelice: între 

estetică şi eseistică. Lirica optzeciștilor: între modernism și postmodernism. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în notare, 

exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului şi 40% -

examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Poștaru Snejana, lector universitar 

Titularul cursului: Poștaru Snejana, lector universitar 

Alte informații: 

 



 

 

 

 

Unitatea de curs:  Lingvistică generală 

Codul 

disciplinei: 
F.07.O.076 

Numărul de credite: 
 

3 

Semestrul:  

 

VII 

Durata:  

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități:  

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual    
              60 

Numărul de studenți: 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Introducere în 

lingvistică, Sociolingvistica, Lingvistica comparativ- tipologică. 

Finalităţile cursului:  
Studenţii vor cunoaște unele  probleme de lingvistică generală, principalele realizări din 

istoria lingvisticii, momentele caracteristice ale principaleleor curente lingvistice,  nume celebri 

de lingvişti, metode de cercetare lingvistică. 

Conţinut (descriptoriu):  
Descoperirile lingvistice din antichitate şi până în prezent; Elaborarea metodei comparativ 

istorice; Concepţia naturalistă şi cea psihologistă despre limbă; Şcoala neogramaticilor; 

Dezvoltarea lingvisticii româneşti; Activitatea ştiinţifică a lui W. Von Humboldt, Baudouin de 

Courtenay şi F. de Saussure; Şcolile lingvistice structuraliste; Aportul lui E. Coşeriu la 

dezvoltarea lingvisticii; Limba – sistem semiotic specific; Schimbările în limbă din perspectivă 

sincronică şi diacronică; Metode de cercetare lingvistică. 

Metode de predare şi învăţare: prelegerea, conversația, seminarul etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris:  oral / scris                                                                                              

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare                                                            

- testarea periodică prin lucrări de control                                                                                                            

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor:  

La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în notare, exprimată în %.  (Total=100=60% 

constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului şi 40% -examinarea finală).                                                

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20%                                                                                                                                                         

- testarea periodică prin lucrări de control -20%                                                                                                       

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15%                                     

- activităţi practice -5%  

Coordonator de disciplină: Grosu Liliana, lector universitar 

Titularul cursului:  Grosu Liliana, lector universitar 

 

Alte informații: bibliografie 
Graur A. ,Wald Lucia, ,,Scurtă istorie a lingvisticii”.- Bucureşti, 1977 

Ionescu E., ,,Manual de lingvistică generală”.- Bucureşti, 1992 

Dominte C., Zamfir M., Osiac M., ,,Lingvistica generală”. - Bucureşti, 2000 

Berejan S., Dumeniuk I., Matcaş N., ,,Lingvistica generală”. – Chişinău, 1985 

  



Unitatea de curs: Hermeniutica textului englez 

Specialitatea: Limba și literatura română și engleză  

Codul disciplinei: 

S2.07.O.062 

 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul:  

 

VII 

Durata:  

 

1 semestru 

Tipuri de activităţi: 

Seminar : practice 

  

Numărul de ore 60 Numărul de 

studenţi: 

 

8 

Contact direct 

 

30 

Contact indirect / 

Studiu individual  

30 

Precondiţii:  
     The course of Hermeneutics is a compulsory course designed for the IV-th year-students. The 

course deals with a profound study of the text, its structure, parts and components, as well as 

stylistic devices and expressive means. The aim of this course is to extend students knowledge in 

English language, to develop interpreting strategies and establish levels of text analysis (pre-

textual, contextual, supratextual etc). The present course deals with the study of the English 

literary texts from lexico-stylistic point of view. The course is closely connected with the 

following disciplines: Semiotics, Literature, Linguistics, Sociology, Lexicology, Lexicography, 

Stylistics 

 

Finalităţile cursului: La nivel de cunoaştere şi înţelegere 

- to recognize the importance of socio-cultural and historical factors and their status within 

particular cultural texts; 

- to establish levels of text analysis; 

- to understand the characteristics of various genres; 

- to recognize other approaches to textual analysis (rhetorical analysis, discourse analysis and 

content         analysis); 

-to identify the message, idea, major themes, stylistic devices; 

- to explain the meaning of a micro/macro text; 

- to identify different types of narration; 

- to understand the way of analyzing lyrics;  

La nivel de aplicare : 

- to improve students’ ability of reading, translating and analyzing a new text; 

-  to have a good spelling and writing; 

- to develop basic English vocabulary for conversation management and classroom interaction; 

- to contribute to discussions with opinions, agreement, or disagreement;  

- participate actively in class. 

- to accumulate some elements of personal culture through practice of text, reading and viewing; 

- to apply lexical and stylistic approaches to texts; 

- to write an expanded interpretation of a story  making observations, establishing connections, 

developing inferences and drawing conclusions; 

- to recognize and identify different stylistic devices used in the text and determine their 

function; 

- to use fundamental postulates of the course in making complex lexical-semantic and structural 

analysis of the text; 

La nivel de integrare :  

- to be able to make a good literary analysis; 

- to be able to connect different literary texts (having the same: theme, idea, message), 

authors; inter and intratextuality 

- to identify and interpret figurative language and other literary elements; 

- to support important ideas and viewpoints through accurate and detailed references to the 

studied text and to other works; 

 

Conţinut (descriptoriu): The course is based on a selection of authentic texts, which present 



a variety of genres and problems, is conveniently preceded with a solid reference section. Each 

text is supplemented with tasks and study guides aimed to trigger analytical thinking and enable 

to invoke philological knowledge and experience which has been gained so far. 

Students are expected to provide a reasoned response to literary texts (with attention to 

social, ideological and gender issues). Careful study of a text should result in students’ becoming 

more sensitive to differences between their immediate response to the text and their response 

after thorough study.  

Selected short stories: “The Story of an Hour”, by K. Chopin; “Mistaken Identity”, by 

M.Twain; “The Garden Party”, by K. Mansfield; “The Reading Public”, by S. Leacock; “The 

Lottery Ticket”, by A.Chekhov; “The Doves’ Nest”by K.Mansfield; “The Lady with a Little 

Dog” by A.Chekhov; 

 

 

Metode de predare şi învăţare:  

Discussion, explanation, debates, synthesis, listening, essays, analysis of the elements of the text; 

film analysis 

 

Modalităţi de evaluare:  
 Evaluation during the semester - 60 % out of final mark ( active class participation, 

presentation, essay, test papers, individual work ( reading newspaper articles; a novel; 

presentation of the book); 

 Exam – 40 % out of final mark (  analysis of the short story) 

 

Evaluare finală:  writen exam 

Condiţii de obţinere a creditelor: Active class participation 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului: Marianna Fuciji 

Limba de predare: English 

Bibliografie:  

1. Golovchinskaya, L., S. Speak Good English.Practical Aid in Oral Speech (4th, 5th 

Years). Moscow, Higher School, 1978. 

2. Homulo L. Guide to Literary Text Analysis. Chisinau, ULIM, 2009. 

3. Kaverina, O., N. Lexical Analysis of the Literary Text Semantic Structure. A Manual in 

Text Interpretation for English Language Students. Balashov, 2007. 

4. Literature Timeless Voices Timeless Themes: Literary Analysis. Activity Book. Prentice 

Hall. 

5. Азаренкова Н.Н., Шушарина Г.А., Цацура О.А., Методические указания к курсу 

«аналитическое чтение». Комсомольск на Амуре, 2006. 

6. Борисова Л. В. Практическое пособие по интерпретации текста (проза). Учеб. 

пособ.  Минск, Высшая, школа, 1999. 

7. Гуцко И.Н., Мишота В.В., Аналитическое чтение. Тексты для чтения и анализа. 

Мозырь 2007. 

8. Кухаренко В.А., Интерпретация текста. Одесса, 2001. 

9. Ясакова Ю.Б.,  Интерпретация художественного текста. Набережные 

Челны, 2005. 

Internet Sources: 

http://www.english-for-students.com/Modern-Short-Stories.html 

http://www.classicshorts.com/  

http://www.classicshorts.com/stories/lottery.html  

http://www.goodreads.com/book/show/5693.Selected_Stories 

http://www.katherinemansfieldsociety.org/short-stories-by-katherine-mansfield/ 

https://www.hse.ru/data/2014/03/04/1333202017/ivanova-miginskaya.pdf 

 

 

http://www.english-for-students.com/Modern-Short-Stories.html
http://www.classicshorts.com/
http://www.goodreads.com/book/show/5693.Selected_Stories
http://www.katherinemansfieldsociety.org/short-stories-by-katherine-mansfield/


 

Unitatea de curs: Teoria si practica traducerii orale si scrise in l. engleză 

Specialitatea: Limba si literatura romînă și engleză  

Codul disciplinei: 

S2.07.A.079 

Numărul de credite: 

2 

Semestrul: VIII Durata:septembrie-

decembrie 

Tipuri de activităţi: 

Curs: 15 

Seminar:15 

Laborator:  

Numărul de ore 60 Numărul de 

studenţi: 

9 
Contact direct 

30 

Contact indirect / 

Studiu individual 

30 

Precondiţii: 

Finalităţile cursului: 

-devoltarea cunoștințelor sistematice din domeniul Traductologiei; 

-sensibilizarea apaiției Traductologiei ca știință; 

-conștientizarea existenței contextelor politice,culturale și etice a Traductologiei; 

-conștientizarea esenței proceselor de traducere orală și scrisă; 

-discuția premiselor fundamentale ale  teoriei traducerii; 

-aplicarea cunoștințelor însușite în analiza textelor; 

-identificarea problemelor majore în traducere; 

-sensibiliarea complexității  a activității traducătorului; 

-delimitarea teoriilor și tipurilor de traducere; 

-conștientizarea, înfruntarea dificultăților de traducere și soluționarea diverselor probleme; 

-sensibilizarea rolului și responsabilităților traducătorului. 

 

 

Conţinut (descriptoriu): Cursul de teorie și practică al traducerii orale și scrise în l.engleză are 

ca scop sprijinul studenților în aplicarea cunoștințelor teoretice în practică. Familiarizarea 

studenților cu principiile teoriei traducerii, care stă la baza aprofundării în esența proceselor de 

traducere orală și scrisă,   identificarea problemelor asociate cu diversele tipuri de traduceri,  

modelele lingvistice cu practica traducerii, precum și dezvoltarea abilităților fundamentale de 

traducere prin intermediul utilizării textelor și matrialelor audio-vizuale artistice și autentice de 

dificultate medie formează conținutul disciplinei de față 

Metode de predare şi învăţare: analiza, sinteza, traducerea scrisă, traducerea literară, 

traducerea simultană,  traducerea consecutivă, dublarea filmului, discuția, argumentarea, lucrul 

cu dicționarul, studiul comparativ, studiul de caz, lucrul pe chipe, în grup și individual. 

 

Modalităţi de evaluare: testul, traducerea consecutivă pregătită, traduceri scrise, proiectul. 

Condiţii de obţinere a creditelor: frecventarea orelor, participarea activă la seminarea, 

efectuarea lucrului individual, susținerea evaluărilor curente și finale cu note pozitive. 

Coordonator de disciplină:  

Titularul cursului: Irina Pușnei 

Limba de predare: engleză 

Alte informaţii: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Speciality  Romanian and English 

Language and Literature 

Course Title The History of American 

Literature 

Course Code S2 07 A 081 Course Type Socio - Humanistic 

Year of Study IV Semester VII 

Number of Credits 2 Lecturer Colodeeva Liliana, MA univ. 

lecturer 

 

Course Objectives 

and Learning 

Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the level of comprehension: 

-   to be acquinted  with the major works of American writers and poets; 

-   to be able to compare and contrast ideas, themes, works, literary currents; 

-   to combine techniques of literary analyses for specific genres; 

-  to investigate and research different critical sources, read fiction individually; 

- to produce new ideas, interpretations, approaches and concepts and modify, update 

the old ones on the basis of the contemporary investigations; 

-  to invent and develop new methods of literary analysis. 

- to communicate clearly the knowledge, understanding and insight appropriate to 

literary study using appropriate terminology and accurate and coherent written 

expressions.  

-   to identify the basic characteristics and the historical context of each period 

and to distinguish between different literary periods and literary movements  

- to recognize and explain the ways in which writers’ choices of form, structure and 

language shape meanings. 

- to apply the techniques of critical reading and thinking while dealing with literary texts. 

At the level of application:  

- to use the knowledge of theory in a creative way during the whole course of 

development and presentation of a response to a literary text. 

- to interpret the inner laws of different literary genres and movements and their 

development through time; 

- to articulate independent opinions and judgments, formed by different interpretations of 

literary texts by other readers.  

- to compare and contrast the use of the same writing techniques in the works by 

different writers. 

At the level of integration:  

- to investigate major cultural, religious, philosophical, and political influences on the 

literature of a given period or culture. 

- to explore comparison between individual texts. 

- to write about ideas and texts in conventional academic language and forms. 

- to elaborate essays and reports focused on the relationships between historical 

background of a certain period and the problematic of literary works produced in this 

period. 

Background 

Knowledge 

 

To possess knowledge with reference to the discipline  The History of the World 

Literature; 

To possess general knowledge with reference to the area of Comparative Literature.  

Course Contents 

 

 

 

 

 

American Renaissance: Continuing Development of the Nation, Literature in Full 

Flower. Transcendentalism. The Rise of Realism: The Historical Setting of the Realism 

Period. Rise of Realism, Regionalism and Naturalism in American Literature. The 

Modern Period: The Historical Setting of the Period.  The Birth of Modernism, 

Modernism in American Literature. 

Bibliography 

 

 

1. Annotated Teachers’ Edition. Prentice Hall. – New Jersey, 1989, 811 pages. 

2. Croft Steven, Cross Helen. Literature, Criticism and Style. A Practical Guide to 

Advanced Level English Literature. – Oxford University Press, 2000, 341 pages. 

3. The Norton Anthology. American Literature, London, 1995. 

Teaching – Learning 

Methods  

Lecture, conversation, explanation, exemplification, debate, brain- storming, film and 

video-making activities, power point presentations. 

Evaluation 

Methods 

 

Current Evaluation during tutorials-60% (activity evaluation during seminars, test- paper 

results, reports, essays, summaries, etc.) 

Final Examination-40% 

Course Language English 



Anul IV, semestrul VIII 

Unitatea de curs:  Lexic şi morfosintaxă 

Codul 

disciplinei: 

S1.08.O.091 

Numărul de credite: 

 

5 

Semestrul: 

 

VIII 

Durata: 

 

1 semestru  

Tipuri de 

activități: 

Curs: 

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

75 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

75 

Numărul de studenți: 

 

 

Precondiții: Completarea cunoştinţelor obţinute la disciplinele: Limba română contemporană 

(Lexicologia, Morfologia) 

Finalităţile cursului: Studenţii vor fi capabili să realizeze analiza  algoritmică  a  categoriilor   

gramaticale  tipice  noţiunilor  studiate  în  bază  de  exercitii   edificatoare, să  observe faptele  de  limbă  

specifice  în  exemple  adecvate  şi  riguros  selectate  de  profesor, să examineze  excepţiile  şi  

momentele  cu  o  dificultate  aparte, să definească  noţiunile  discutate, să efectuieze  exerciţii  aplicative, 

creatoare  şi  de  substituire  ca  momente  de  analiză complexă. Aplicarea cunoştinţelor obţinute vor 

contribui la formarea unor  deprinderi  de a  expune  materia  însuşită  în  fata  unui  auditoriu,  stringenţă  

ce  rezultă  din  perspectiva  viitoarei  activităţi  didactice. Studenţii vor conştientiza necesitatea studierii 

nivelului gramatical al limbii române  în scopul cultivării limbii, a exprimării corecte şi în vederea 

pregătirii unor specialişti de înaltă calificare. 

Conţinut (descriptoriu): 
Materia  de  limbă  cuprinsă  în  acest  curs  comportă  un  caracter  bilateral:  studierea  şi  

aprofundarea  noţiunilor  teoretice  şi  aplicarea  lor  în  experienţa  lingvistică  proprie   sau  rezolvarea  

problemelor  practice  de  limbă  română.  Conţinutul  acestei  materii  abordează  toate  

compartimentele  limbii – vocabular,  morfologie,  sintaxă,  punctuaţie – şi  are  o  structură  unitară,  la  

un  nivel  universitar,  prezentând  sistemul  actual  al  limbii  române  şi  punând  de  acord  exigentele  

programei  cu  nevoia  de  optimizare  a  posibilităţilor  de  comunicare  cultă  în  limba  română  de  azi. 

 Examinarea faptelor de limbă vizează algoritmii  de  analiză  lexico-semantică  şi gramaticală 

a  unui  text.  Lexicologie: Cuvîntul.  Funcţiile  cuvintelor. Structura  vocabularului. Mijloace  de  

îmbogătire  a  vocabularului. Modalităţi  de  schimbare  a  sensului  cuvintelor. Valori  expresive  şi  

stilistico-functionale. Morfologie: Structura  morfematică  a  cuvântului. Părţile de vorbire: 

Substantivul: Valorile semantico-sintactice ale cazurilor. Pronumele  şi  adjectivele  pronominale. 

Articolul : confuzii și probleme  de  acord. Verbul: Categoria  diatezei. Construcţii  relativ – infinitivale. 

Adverbul: Rolul adverbelor relative şi nehotărâte în frază, adverbe predicative, aparent predicative. 

Locuțiuni prepoziționale și conjucționale și false locuțiuni. Sintaxă: Subiectul, predicatul și propoziţiile 

respective. Elementul  predicativ  suplimentar. Complemente  şi subordonate necircumstantiale. 

Raporturile  sintactice  la nivel propoziţional şi la nivel frastic. 

Metode de predare şi învăţare: 

Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistemică, analiza 

gramaticală, analiza pe text etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, elaborarea unor lucrări, 

referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Natalia Luchianciuc, lector univ. 

Titularul cursului: Natalia Luchianciuc, lector univ. 

 
 



Unitatea de curs: Stilistica textului englez 

Codul 

disciplinei: 

S2.08.O.093 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul: 

 

VIII 

Durata: 

 

1 semestru  

Tipuri de 

activități: 
Curs: 

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

30 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

30 

Numărul de studenți: 
 

 

Precondiții: Dezvoltarea și formarea abilităţilor de traducere, de redactare şi de creare a textelor 

variate, investind cunoştinţele achiziţionate în procesul învăţării, în scopuri comunicative. 

    Finalităţile cursului: Sistemul stilistic al limbii. Nivelul stilistic al limbii. Limbajul popular şi 

limba literară. Tipologia stilurilor. Stilul beletristic (artistic), stilul stiinţific. Stilul administrativ, 

stilul juridic sau juridico-administrativ, stilul publicistic. Nivelele analizei stilistice. Nivelul 

lexico-semantic. Analiza lexicului. Termeni populari, regionalisme, neologisme, termeni 

familiari şi de argou. Polisemia. Sinonimia. Omonimia. Mărcile stilistice ale nivelului 

morfosintactic. Nivelul stilistic. Tipologia figurilor de stil. Textul descriptiv, textul expozitiv, 

textul normativ. Textul narativ şi textul poetic. 

    Conţinut (descriptoriu): Cursul abordează aspectele esenţiale ale operei sub raportul 

realizării expresivităţii, al meşteşugului cuvintelor ce primesc relief, culoare şi însufleţire. 

Receptarea textului literar din perspectivă stilistică presupune descifrarea lingvistico-artistică a 

operei, înţelegerea cuvîntului şi a latentelor sale, descompunerea imaginarului artistic. Acest curs 

îşi propune o serie de obiective generale axate pe însuşirea algoritmului analizei stilistice a unui 

text şi tehnicilor de întocmire a unui text/discurs. 

Metode de predare şi învăţare: În demersurile didactice vor fi utilizate prelegerea, conversatia, 

demonstratia, problematizarea, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistemică, 

analiza gramaticală, analiza pe text etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, elaborarea unor lucrări, 

referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină:  

Titularul cursului: Banu Felicia, lector superior univ. 

Alte informații: Bibliografie 

1. Chatman S. Literary Style: A Symposium. Mouton, 1980 

2. Cluysenaar A. Introduction to Literary Stylistics. London, 1976 

3. Crystal D., Davy D. Investigating English style. London, 1969 

4. Ebeling. Manual de retorică. Stuttgart, 1994 

5. Freeman D. Essays in Modern Stylistics. London, 1981 

 

 

 

 



Unitatea de curs: Hermeniutica textului 

Specialitatea: Limba și literatura română și engleză  

Codul disciplinei: 

S2.08.O.092 

 

Numărul de credite: 

 

2 

Semestrul:  

 

VIII 

Durata:  

 

1 semestru 

Tipuri de activităţi: 

Seminar: practice 

 

Numărul de ore Numărul de studenţi: 

 

8 
Contact direct 

 

30 

Contact indirect / 

Studiu individual  

30 

Precondiţii:  
     The course of Hermeneutics is a compulsory course designed for the IV-th year-students. The course 

deals with a profound study of the text, its structure, parts and components, as well as stylistic devices and 

expressive means. The aim of this course is to extend students knowledge in English language, to develop 

interpreting strategies and establish levels of text analysis (pre-textual, contextual, supratextual etc). The 

present course deals with the study of the English literary texts from lexico-stylistic point of view. The 

course is closely connected with the following disciplines: Semiotics, Literature, Linguistics, Sociology, 

Lexicology, Lexicography, Stylistics 

 

Finalităţile cursului: La nivel de cunoaştere şi înţelegere 

- to recognize the importance of socio-cultural and historical factors and their status within particular 

cultural texts; 

- to establish levels of text analysis; 

- to understand the characteristics of various genres; 

- to recognize other approaches to textual analysis (rhetorical analysis, discourse analysis and content         

analysis); 

-to identify the message, idea, major themes, stylistic devices; 

- to explain the meaning of a micro/macro text; 

- to identify different types of narration; 

- to understand the way of analyzing lyrics;  

La nivel de aplicare : 

- to improve students’ ability of reading, translating and analyzing a new text; 

-  to have a good spelling and writing; 

- to develop basic English vocabulary for conversation management and classroom interaction; 

- to contribute to discussions with opinions, agreement, or disagreement;  

- participate actively in class. 

- to accumulate some elements of personal culture through practice of text, reading and viewing; 

- to apply lexical and stylistic approaches to texts; 

- to write an expanded interpretation of a story  making observations, establishing connections, 

developing inferences and drawing conclusions; 

- to recognize and identify different stylistic devices used in the text and determine their function; 

- to use fundamental postulates of the course in making complex lexical-semantic and structural analysis 

of the text; 

La nivel de integrare :  

- to be able to make a good literary analysis; 

- to be able to connect different literary texts (having the same: theme, idea, message), authors; inter 

and intratextuality 

- to identify and interpret figurative language and other literary elements; 

- to support important ideas and viewpoints through accurate and detailed references to the studied text 

and to other works; 

- to demonstrate understanding and mastery of standard written English as well as stylistic maturity in 

their own writings; 

 

Conţinut (descriptoriu): The course is based on a selection of authentic texts, which present a 

variety of genres and problems, is conveniently preceded with a solid reference section. Each text is 

supplemented with tasks and study guides aimed to trigger analytical thinking and enable to invoke 

philological knowledge and experience which has been gained so far. 

Students are expected to provide a reasoned response to literary texts (with attention to social, 

ideological and gender issues). Careful study of a text should result in students’ becoming more sensitive 



to differences between their immediate response to the text and their response after thorough study.  

Selected short stories: “The Higher Pragmatism” by O’ Henry; ”His Smile” by Susan Glaspell; “A 

Family Affair” by Kate Chopin; “A Custom House Incident” by Nigel Balchin; “ The Lottery” by Shirley 

Jackson;  “ A Newspaper Story” by O’Henry; “Springtime a la Carte” by O’ Henry; ”I  Have a Dream” 

by Martin Luther King;  “The Gift of the Magi”, by O’ Henry 

 

Metode de predare şi învăţare:  

Discussion, explanation, debates, synthesis, listening, essays, analysis of the elements of the text; film 

analysis 

 

Modalităţi de evaluare:  
 Evaluation during the semester - 60 % out of final mark ( active class participation, presentation, essay, 

test papers, individual work ( reading newspaper articles; a novel; presentation of the book); 

 Exam – 40 % out of final mark (  analysis of the short story) 

 

Evaluare finală:  writen exam 

Condiţii de obţinere a creditelor: Active class participation 

Coordonator de disciplină: 

Titularul cursului: Marianna Fuciji, lector superior univ. 

Limba de predare: English 

Bibliografie:  

10. Golovchinskaya, L., S. Speak Good English.Practical Aid in Oral Speech (4th, 5th Years). 

Moscow, Higher School, 1978. 

11. Homulo L. Guide to Literary Text Analysis. Chisinau, ULIM, 2009. 

12. Kaverina, O., N. Lexical Analysis of the Literary Text Semantic Structure. A Manual in Text 

Interpretation for English Language Students. Balashov, 2007. 

13. Literature Timeless Voices Timeless Themes: Literary Analysis. Activity Book. Prentice Hall. 

14. Азаренкова Н.Н., Шушарина Г.А., Цацура О.А., Методические указания к курсу 

«аналитическое чтение». Комсомольск на Амуре, 2006. 

15. Борисова Л. В. Практическое пособие по интерпретации текста (проза). Учеб. пособ.  

Минск, Высшая, школа, 1999. 

16. Гуцко И.Н., Мишота В.В., Аналитическое чтение. Тексты для чтения и анализа. Мозырь 

2007. 

17. Кухаренко В.А., Интерпретация текста. Одесса, 2001. 

18. Ясакова Ю.Б.,  Интерпретация художественного текста. Набережные Челны, 

2005. 

Internet Sources: 

https://americanliterature.com/featured-women-writers 

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/the-higher-pragmatism 

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/a-newspaper-story 

https://americanliterature.com/author/susan-glaspell/short-story/his-smile 

http://www.goodreads.com/book/show/5693.Selected_Stories 

http://sites.middlebury.edu/individualandthesociety/files/2010/09/jackson_lottery.pdf 

https://www.med.umich.edu/diversity/pdffiles/1%20January/January%20I%20have%20a%20dream.pdf 

https://www.hse.ru/data/2014/03/04/1333202017/ivanova-miginskaya.pdf 

https://americanliterature.com/author/kate-chopin/short-story/a-family-affair 

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/springtime-a-la-carte 

 

 

 

 

 

 

 

https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/the-higher-pragmatism
https://americanliterature.com/author/susan-glaspell/short-story/his-smile
http://www.goodreads.com/book/show/5693.Selected_Stories
http://sites.middlebury.edu/individualandthesociety/files/2010/09/jackson_lottery.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/03/04/1333202017/ivanova-miginskaya.pdf
https://americanliterature.com/author/kate-chopin/short-story/a-family-affair


Unitatea de curs: Teoria literaturii 

Codul 

disciplinei: 

S1.08.A.094 

Numărul de credite: 

 

                 4 

Semestrul: 

 

VIII 

Durata: 

 

1 semestru 

Tipuri de 

activități: 

 

Curs 

Seminar 

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

 

 

Precondiții:  Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare: Introducere în 

studiul literaturii, Strategii și tehnici narative. 

Finalităţile cursului:  

Studenții vor fi capabili să însușească noțiunile de bază din teoria literaturii. Vor aplica 

concepţiile teoretice şi metodele de cercetare literare din trecut şi contemporane la abordarea 

problemelor actuale de ordin teoretic ale literaturii române din Republica Moldova, România şi 

alte ţări în contextul literaturii europene şi universale. Vor exprima puncte de vedere proprii noi 

asupra problemelor teoretice controversate din ştiinţa literară naţională şi mondială. Vor putea 

elabora un demers original în limbajul ştiinţifico-literar. 

Conţinut (descriptoriu):  

       Teoria literaturii este disciplina care are ca obiect principal studiul categoriilor, al 

conceptelor, a proceselor de creaţie şi de receptare a unei opere literare. Ea este aceea care 

circumscrie specificitatea literaturii, dovedind particularitatea discursului literar în raportare la 

discursul de natură: politic, ştiinţific, juridic etc. 

         Această disciplină include următoarele subiecte: Obiectul şi structura ştiinţei literare. 

Discipline care studiază literatura: istoria literară, critica literară, teoria literaturii ; Literatura - 

obiect specific al teoriei literare. Noţiunile de literatură, antiliteratură, aliteratură, paraliteratură, 

metaliteratură, literaritate (literaturitate, literalitate), text, scriitură. Natura duală şi sincretică a 

literaturii ; Funcţiile literaturii: cognitivă, socială, educativă, catarctică, mimetică, profetică, 

estetică etc.; Limbajul şi funcţiile lui. Limbajul poetic şi limbajul prozastic-narativ; Teoria operei 

literare. Noţiunea generală (şi controversată) de operă literară ; Structura internă a operei literare. 

Componentele ei principale. Fondul tematic al operei literare. Temă, motiv, laitmotiv. Fondul 

ideatic (ideatica). Mesajul (autorului şi al operei), ideea principală a operei literare. Subiectul şi 

elementele lui principale ; Genuri şi specii literare. Teoria clasică a genurilor literare; Curente 

literare şi culturale. 

Metode de predare şi învăţare: Prelegerea, conversaţia, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, 

expunerea sistemică etc. 

Modalități de evaluare:  oral / scris 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare  

- testarea periodică prin lucrări de control  

- activităţile individuale teme / referate / 

Condiții de obținere a creditelor: La stabilirea notei finale se iau în considerare  ponderea în 

notare, exprimată în %.  (Total=100=60% constituie examinarea continuă pe parcursul semestrului 

şi 40% -examinarea finală). 

- testarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţii la seminare / lucrări practice de 

laborator -20% 

- testarea periodică prin lucrări de control -20% 

- activităţile individuale teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte, studiu de caz etc.   – 15% 

- activităţi practice -5% 

Coordonator de disciplină: Poștaru Snejana, lector universitar 

Titularul cursului: Poștaru Snejana, lector universitar 

Alte informații: 

 

 



 

Unitatea de curs:  Aspecte morfosintactice ale frazei 

Codul 

disciplinei: 

M1.08.A.098 

Numărul de credite: 

 

4 

Semestrul: 

 

VIII 

Durata: 

 

1 semestru  

 

Tipuri de 

activități: 
Curs: 

Seminar:  

Numărul de ore 

contact direct: 

 

60 

  Numărul de ore 

contact indirect / 

lucrul individual 

60 

Numărul de studenți: 

 

 

Precondiții: Completarea cunoştinţelor obţinute la disciplinele  Morfologia și Sintaxa limbii 

române. 

    Finalităţile cursului: Prezentul curs va completa cunoştintele studenților referitoare la 

structura sintactică a limbii române, prin formarea unor abilități privind efectuarea analizei 

sintactice printr-o explicare argumentată a cazurilor dificile de analiza gramaticală. Scopul 

acestui curs este de a ajuta la înţelegerea noţiunilor gramaticale, la deprinderea procedeelor  de 

analiză  a unităților sintactice: sintagme, propoziţii, fraze. Studenţii vor avea posibilitatea de a 

căuta şi găsi explicaţii care să le uşureze înţelegerea fucțiilor sintactice, a raporturilor sintactifice, 

a identifica situațiile de confuzie a funcțiilor sintactice și a distinge mijloacele eficiente de 

delimitare, dezambiguizare. Prin analiza textelor date vor ajunge să-şi dea seama de varietatea 

situaţiilor în care pot apărea părţile de propoziţie în exprimarea scriitorilor noştri. Studentii vor 

conştientiza necesitatea studierii nivelului sintactic al limbii române  în scopul cultivării limbii, a 

exprimării corecte şi în vederea pregătirii unor specialişti de înaltă calificare. 

    Conţinut (descriptoriu): În acest curs ne propunem să abordăm un inventar de confuzii și 

greșeli, dintre cele mai frecvente și mai dificile, la  analiza cărora studenţii pot întâlni dificultăţi. 

În acest sens, inventarul de subiecte abordate vizează structure fundamentale, de bază, precum și 

unele capcane în analiza gramaticală. 

       Morfosintaxa propoziției: părți de vorbire și funcții sintactice. Sintaxa frazei. Segmentarea 

propozițiilor. Tipul propozițiilor, relațiile dintre ele. Structuri sintactice deviante: structuri 

incidente. 

Metode de predare şi învăţare: În demersurile didactice vor fi utilizate prelegerea, conversatia, 

demonstratia, problematizarea, explicaţia, exemplificarea, dezbaterea, expunerea sistemică, 

analiza gramaticală, analiza pe text etc. 

Modalități de evaluare: oral / scris 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului (seminarii, teste, elaborarea unor lucrări, 

referate)  şi Evaluare curentă – (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) - 60 ; 

Evaluare finală – 40  din nota finală (lucrări scrise, teste docimologice, chestionare) 

Condiții de obținere a creditelor: 

La stabilirea notei finale se ia în consideraţie ponderea în notare, exprimată în %. (Total =100%, 

dintre care 60 % constituie examinarea continuă şi cea curentă pe parcursul semestrului, iar 40 % 

- examinarea finală) 

Examinarea continuă pe parcursul semestrului, rezultatele activităţilor la seminarii -20 %; 

Testarea periodică prin lucrări de control - 20 %; 

Activităţi individuale: teme, referate - 20 %. 

Coordonator de disciplină: Victor Axentii, dr., conf. univ. 

Titularul cursului: Victor Axentii, dr., conf. univ. 

Alte informații: 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


