UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
ANCHETA SPECIALITĂȚII







Facultatea: ȘTIINȚE UMANISTICE ȘI PEDAGOGICE
Codul specialității: 0114.8/0114.10.1 Limba și literatura română și engleză
Calificare: Licențiat în științe ale educației
Durata studiilor (zi/f.r): 4 ani
Discipline studiate:
Limba română I. Fonetica și ortografia limbii române, Limba română II. Lexicologia
limbii române, Didactica limbii și literaturii române, Strategii de predare integrată a limbii și
literaturii române, Literatura română II. Istoria literaturii române (interbelica). Poezia
interbelicăIntroducere în filologia romanică, Limba și cultura latină, Limba engleză
contemporană (I, II, III, IV), Limba română III. Morfologia limbii române, Tradiţie şi inovaţie
în morfologia limbii române actuale, Teoria literaturii. Introducere în teoria literaturii, Istoria
criticii literare, Limba engleză contemporană (V). Exegeza textului Istoria literaturii britanice.
 Principalele competențe profesionale pe care le va dobândi absolventul:
 Capacitatea de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe alţii să
înţeleagă diferite mesaje în situaţii diverse;
 Abilitatea de a iniţia şi a întreţine conversaţii în limba engleză pe diverse
teme familiare sau profesionale;
 Capacitatea de a urmări şi a evalua argumentele aduse de alţii şi de a
descoperi esenţa acestor idei;
 Abilitatea de a utiliza şi a manipula tehnologiile informaţionale;
 Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului şi scopului invăţării;
 Capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite;
 Capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei
echipe;
 Abilitatea de a înţelege culturi şi tradiţii străine.
 Domeniul de activitate - este pregătit pentru activitate în calitate de:
profesor de limba şi literatura română și/sau limbă și literatură engleză. Opțional,
absolvenții programului pot activa și în calitate de cercetător în domeniul filologiei,
redactor, corector, cercetător ştiinţific.
 Funcția la primul loc de muncă:
profesor de limba şi literatura română și/sau limbă și literatură engleză
 Posibilitatea continuării studiilor (master, doctorat): absolvenții au posibilitatea să-și
continuie studiile la Programul de masterat: Educaţie lingvistică şi literară

