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 şi: http://www.limbi-straine.ro/2011/05/masterate/master-interdisciplinar-strategiicomunicationale-interculturale-%e2%80%93-literare-si-lingvistice.html
MODULUL: STUDII LUSOFONE
Modulul de STUDII LUSOFONE se desfăşoară în cadrul masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI LINGVISTICE. Modulul oferă un program care
oferă o privire de ansamblu asupra spațiului lusofon (Portugalia, Brazilia și țările africane de
limbă portugheză) în componentele lui literare, lingvistice și culturale ca și asupra literaturii
portugheze contemporane și a mărcilor identitatre care definesc Portugalia actuală (memoria
descoperirilor portugheze, miturile naționalea).
În cadrul acestui program vor fi invitați profesori din Portugalia și Brazilia specializați în tematica
propusă.
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Absolvenţii modulului „Studii lusofone” şi ai întregului program de master se vor putea
orienta către următoarele activităţi, domenii şi instituţii:
mediere culturală internaţională;
consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor publicitare în funcţie de particularităţile
culturale (agenţii de publicitate, societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a
resurselor umane);
mass media, management cultural;
departamentele de comunicare, relaţii publice şi marketing din instituţii cu caracter cultural,
literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri;
firme organizatoare de evenimente culturale (festivale internaţionale de film, muzică, dans,
tîrguri de carte, congrese internaţionale ale traducătorilor, scriitorilor, întîlniri corporative ale
firmelor multinaţionale);
instituţii şi organisme europene şi internaţionale
învăţământ, arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri .

Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ
superior de lungă durată, cunoscători de portugheză.
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: mioaracaragea@yahoo.com

