FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
MASTERAT INTERDISCIPLINAR 2011-2013

STRATEGII COMUNICAŢIONALE
INTERCULTURALE – LITERARE ŞI LINGVISTICE
http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2011_13_Prezentare.htm ;
vezi si: http://www.limbi-straine.ro/2011/05/masterate/strategii-comunicationale-interculturale%e2%80%93literare-si-lingvistice.html

MODULUL: LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ITALIANĂ
•

•
•

Modulul de LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ITALIANĂ, care a funcţionat în anii precedenţi în cadrul
masteratului de ROMANISTICĂ, se desfăşoară acum în cadrul masteratului STRATEGII
COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE - LITERARE ŞI LINGVISTICE. Modulul are în vedere
atât lărgirea orizontului cultural, deprinderea unor metode de documentare şi cercetare şi
dezvoltarea gândirii creatoare a candidatului cât şi pregătirea lui pentru piaţa muncii prin oferirea de
oportunităţi şi prin sincronizarea cu cerinţele actuale ale pieţei. El oferă un studiu inter- şi
multidisciplinar al culturii italiene într-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice
punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la
nivelul limbii. În orele exclusive ale modulului, programul oferă şi cursuri şi seminare de aprofundare
a practicii limbii italiene, la nivel scris şi oral, limbaj general şi limbaje specializate.
Cadrele didactice care predau în program au efectuat specializări în Italia; programul beneficiază şi
de contribuţia unor profesori renumiţi din Italia şi a unor specialişti din Franţa, Germania,
Canada etc..
Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi
economice care implică relaţiile cu Italia, cunoaşterea limbii, civilizaţiei şi realităţilor italiene,
în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale,
fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Ei vor putea fi angajaţi ca profesori în
învăţământul liceal şi în cercetare; îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat;
vor avea acces la bursele Părvan, burse de cercetare de 2 ani, la Roma şi Veneţia.

Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de lungă
durată, cunoscători ai uneia dintre limbile romanice străine.
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: smaranda.elian@gmail.com

