
Facultatea Litere

Denumirea programului de licență 0114.10 Limba franceză şi engleză

Limba de instruire – franceza / engleza / româna / rusa

Scurtă descriere a programului

Misiunea programului este de a realiza o formare profesională inițială de calitate, de a pregăti
specialişti în domeniul științelor educației, care vor fi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi de peste
hotarele ei. Programul de studii se constituie din diverse subdiviziuni de specializare academică la
limba franceză și engleză cu specializările academice adiacente, precum şi discipline ce aparţin
modulului psihopedagogic.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

La nivel naţional specialiştii instruiţi în acest program sunt necesari în instituţiile de învăţământ
preuniversitar, precum și în domenii adiacente, în conformitate cu ocupațiile tipice prevăzute de
CORM.

Semestrul 1 (30 de credite)
1. Literatura universală până în sec. XVI (4 credite)
2. Introducere în Lingvistică (4 credite)
3. Tehnologii informaţionale de comunicare (4 credite)
4. Educaţia fizică (0 credite)
5. Lexicul textului francez şi comunicarea orală (6 credite)
6. Gramatica şi Lexicul limbii engleze I (6 credite)
7. Fonetica şi Gramatica limbii franceze I (6 credite)

Semestrul 2 (30 de credite)
1. Psihologia (6 credite)
2. Literatura universală sec. XVII-XVIII (4

credite)
3. Educaţia fizică (0 credite)
4. Semantica textului francez (5 credite)
5. Gramatica limbii franceze II şi comunicarea

scrisă (5 credite)
6. Lexicul limbii engleze II (5 credite)
7. Practica de iniţiere la Psihologie (2 credite)

Cursuri opționale
1. Psihologia vârstelor / Psihologia
comunicării (3 credite)

Semestrul 3 (30 de credite)
1. Modul pedagogic: Pedagogie generală,

Educație incluzivă, Educație interculturală,
Management educațional (6 credite)

2. Literatura franceză şi universală din sec. XIX
(I) (5 credite)

3. Educaţia fizică (0 credite)
4. Lingvistica textului francez I (5 credite)
5. Lingvistica textului englez I (5 credite)
6. Practica de iniţiere la Pedagogie (2 credite)

Cursuri opționale
1. Tehnologii educaţionale / Educaţia

centrată pe elev / Educaţie
complementară / Managementul clasei
(3 credite)

2. Economie / Republica Moldova:
istorie, politică, societate / Integrare
europeană / Cultura comunicării
interpersonale şi organizaţionale / Etica
și estetica (4 credite)

Semestrul 4 (30 de credite)
1. Literatura franceză şi universală din sec. XIX Cursuri opționale



(6 credite)
2. Lexicologia şi Stilistica limbii franceze (6

credite)
3. Educaţia fizică (0 credite)
4. Lingvistica textului francez II (5 credite)
5. Lingvistica textului englez II (4 credite)

1. Introducere în Lexicologia limbii
engleze / Morfologia lexicală a
limbii engleze (4 credite)

2. Filozofie / Istoria culturii şi
civilizaţiei europene / Politologie
/Sociologie/ Instituțiile juridico-
statale din Republica Moldova (5
credite)

Semestrul 5 (30 de credite)
1. Didactica limbii franceze (6 credite)
2. Didactica limbii engleze (4 credite)
3. Literatura franceză şi universală din sec. XX (I) (6 credite)
4. Civilizaţia franceză (4 credite)
5. Semiotica textului francez (6 credite)
6. Semiotica textului englez I (4 credite)

Semestrul 6 (30 de credite)
1. Etica pedagogică (2 credite)
2. Pragmatica textului francez (6 credite)
3. Semiotica textului englez II (6 credite)
4. Proiect de cercetare (teza de an) (1 credit)

Cursuri opționale
1. Postmodernism / Tranziția în

literatură (4 credite)
2. Metodologia cercetării şi Didactica

gramaticii limbii francize /
Metodologia cercetării şi Didactica
interculturalului (6 credite)

1. 3. Sociolingvistica şi civilizaţia
engleză / Sociolingvistica şi cultura
engleză (5 credite)

Semestrul 7 (30 de credite)
1. Istoria limbii franceze (4 credite)
2. Sociolingvistica franceză (4 credite)
3. Pragmatica textului englez (5 credite)
4. Practica didactică (2 credite)

Cursuri opționale
1. Postpoliticile şi noua configuraţie a

literaturii mondiale / Crizele
modernităţii şi literatura (4 credite)

2. Hermeneutica textului literar
francez / Pragmatica discursului
francez (5 credite)

3. Studii lingvistice engleze /
Dificultăţi lexico-gramaticale ale
limbii engleze (6 credite)

Semestrul 8 (30 de credite)
1. Practica pedagogică la limba franceză (12 credite)
2. Practica pedagogică la limba engleză (8 credite)
3. Practica de cercetare (4 credite)
4. Examene de licenţă (6 credite)


