UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
ANCHETA SPECIALITĂȚII
0114.10.2/0114.10.1 Limba și literatura franceză și engleză






Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice
Codul specialității 011
Calificare Licențiat în științe ale educației
Durata studiilor (zi/f.r) 4 ani
Discipline studiate: limba franceză / engleză cu diverse subdiviziuni de specializare
academică – gramatică, lexic ( evolutia limbilor germanice, lexicologie, frazeologie), fonetică,
stilistică, teoria comunicării; literatura franceză / engleză cu specializările academice
adiacente – istoria literaturii britanice / americane, hermeneutică, teoria textului, comunicare
interculturala.

 Principalele competențe profesionale pe care le va dobândi absolventul
1. Generalizarea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor socio-umane;
2.Dezvoltarea tehnicilor de audiere în limbile străine A şi B;
3.Dezvoltarea tehnicilor de citire în limbile străine A şi B;
4.Dezvoltarea tehnicilor de exprimare scrisă/orală în limbile străine A şi B;
5. Demonstrarea abilităţilor de analiză semiotică şi exegeză a textului literar în limbile străine A şi
B;
6.Cunoasterea istoriei literaturii naţionale a ţării limba căreia se studiază;
7.Dezvoltarea tehnicilor de comunicare fluentă scrisă/orală în limbile străine A şi B;
8.Utilizarea registrelor şi variantelor neconvenţionale ale limbilor străine practice A şi B;
9.Utilizarea particularităţilor corespondenţei oficiale şi de afaceri în limba străină A;
10. Determinarea relaţiilor interdisciplinare şi evidenţierea utilităţii lor;
11. Utilizarea principiilor şi metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului Științe
ale educației cu asistenţă calificată;
12 Demonstrarea abilităţilor de analiză în luarea deciziilor în plan profesional;
13. Compararea teoriilor şi conceptelor lingvistice şi literare tradiţionale şi moderne;
14. Realizarea de modele de comentarii şi analize literare şi lingvistice;
15. Comunicarea ideilor, problemelor şi soluţiilor din domeniul ştiinţelor socioumane atât într-un
mediu specializat, cât şi în unul nespecializat;
16. Formularea şi argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul de competenţă
profesională;
17. Reflectarea asupra normelor sociale şi asupra relaţiilor interpersonale şi acţionarea în vederea
îmbunătăţirii acestora;
18. Conştientizarea necesităţii formării continue pe parcursul întregii vieţi în vederea promovării
profesionale.
19.Metodologia utilizării noilor tehnologii în activitatea de predare/învăţare a limbilor moderne
(computerul, programele, tehnica audio-video, internetul).
20. Demonstrarea abilităților de predare a limbii A si limbii B




Domeniul de activitate : Ştiinţe ale educației
Funcția la primul loc de muncă : învațător de limbă franceză / engleză
Posibilitatea continuării studiilor (master, doctorat) : studii de masterat (ciclu II) în domeniul
filologie; traductologie.

