FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Curs de masterat interdisciplinar 2011-2013:

STRATEGII COMUNICAŢIONALE
INTERCULTURALE – LITERARE ŞI LINGVISTICE
http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2011_13_Prezentare.htm
Vezi şi: http://www.limbi-straine.ro/2011/05/masterate/master-interdisciplinar-strategiicomunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html
MODULUL GERMANISTICĂ

- Modulul de GERMANISTICĂ, nucleul în jurul căruia s-au reunit alte catedre, punând în operă
masteratul interdisciplinar STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI
LINGVISTICE, îşi propune să abordeze din perspectiva interculturalităţii fenomenul de mare

răsunet al existenţei unei literaturi de expresie germană pe teritoriul României şi pe teritoriul
altor regiuni sudest-europene, marcate prin plurilingvism şi frecvente secvenţe interculturale şi
interreferenţiale.
- Vor fi parcurse diferitele etape ale bogatei moşteniri culturale de limba germană din România
de la începuturi până la formele de manifestare cele mai actuale, perceptibile atât în România
cât şi în perimetrul culturii spaţiului de limba germană. Vor fi abordate curente specifice epocilor
istorice, cele mai importante personalităţi şi opere, conturate pe fundalul complex al convieţuirii
seculare a unor diverse etnii şi expresii artistice şi mentalitare. Atât consolidarea literaturii de
expresie germană de-a lungul secolelor, cât şi fenomenele de intruziune actuale ale
reprezentanţilor acesteia în spaţiul metropolei germanofone (Germania şi Austria), pe care o
îmbogăţeşte cu prospeţimea şi infuzia de vigoare tematică şi stilistică a spaţiului de proveninţă
sudest-european, sunt ilustrate pe texte exemplare şi pe decelarea mecanismelor culturalinterreferenţiale ca dat al unei convieţuiri de veacuri a unor populaţii de origini, limbi şi culturi
diferite în acelaşi spaţiu generos al României. În fine, nu vor lipsi aspecte de interdisciplinaritate
prin abordarea de mecanisme sociologice şi cultural-morfologice.
- Vor preda în cadrul acestui program invitaţi străini (Franţa, Germania, Italia, Portugalia), care
vor oferi cursuri compacte, pe teme de mare interes privind interculturalitatea şi
transculturalitatea.
Studenţii vor putea beneficia de burse de studiu în Germania, Italia, Austria, Portugalia.

Absolvenţii îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat; ei vor putea fi
angajaţi ca profesori în învăţământul liceal şi în învăţământul superior, ca cercetători în
institute de specialitate, şi în alte domenii de cercetare; vor putea practica orice meserie
specifică licenţei în filologie.
- Alte detalii: vezi http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2011_13_Prezentare.htm prezentarea masteratului care a fost deja acreditat de ARACIS.

Examenul de ADMITERE va consta din două probe:
1. O probă de dosar – examinarea de către comisie a dosarelor prezentate de candidaţi la
înscriere (pe baza rezultatelor obţinute în anii de studiu BA şi la licenţă)
2. Proba orală: prezentarea în limba străină a unui proiect de cercetare care continuă tema
abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare.

Data probelor:
Sesiunea Septembrie 2011: 12

septembrie – proba de dosar efectuată doar de comisie; 14
septembrie - oral; înscrieri 1-10 septembrie 2011 ([diploma de bacalaureat original,diploma/adeverinţă studii superioare (original), certif. Naştere (copie legalizată), 3 fotografii]

Informaţii suplimentare: gutugeorge@yahoo.de; lazarescu.ioan@gmail.com.

