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Scurtă descriere a programului

Planul de învățământ la Profilul specialităţii /domeniului de formare profesională
/domeniului general de studiu 011 Științe ale educației 0114 Formarea profesorilor include
părțile componente necesare pentru pregătirea specialiștilor conform regulamentelor in vigoare:
componenta fundamentala, de formare a abilităților și competențelor generale, de orientare
socio-umanistă si de specialitate, si sunt reflectate in planul de studiu.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
1. Absolvenţii specialităţii pot fi angajaţi în învăţământul preuniversitar (gimnaziu, liceu,

colegiu) în calitate de cadru didactic; în instituţiile de cercetare ştiinţifică; în ONG-uri; în
ministere, în calitate de consilieri şi consultanţi pe probleme politice şi educaţionale.

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Introducere în specialitate
2. Istoria Civilizațiilor Antice
3. Istoria veche a spaţiului românesc
4. Gramatica și lexicul limbii engleze
5. Introducere în arheologie. Pre- și protoistoria
Europei
6. TIC

Cursuri optionale
Probleme de preistorie și istorie antică

Semestrul 2 (30 Credite)
1. Psihologie
2. Psihologia vârstelor
3. Stat, societate şi mentalităţi în perioada
medievală
4. Istoria Românilor epoca medievală
5. Lexicul limbii engleze II
6. Economix
7. Practica de inițiere la psihologie

Cursuri optionale
Probleme de istorie medievală
Practica de inițieiere în specialitate (arheologică)

Semestrul 3 (30 Credite)
1. Modul pedagogic
2. Educaţia complimentară
3. Stat, societate şi mentalităţi în epoca modernă
4. Istoria românilor în epoca modernă
5. Lingvistica textului englez I
6. Filosofie
7. Practica de inițiere la modulul pedagogic

Cursuri optionale
Practica de inițieiere în specialitate (Arh)

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Didactica disciplinei
2. Tehnologii didactice în predarea istoriei
3. Stat, societate şi mentalităţi în epoca
contemporană
4. Istoria românilor în epoca contemporană
5. Introducere în lexicologia limbii engleze
6. Lingvistica textului englez II

Cursuri optionale
Probleme de istorie contemporană

Semestrul 5 (30 Credite)
1. Izvoristica
2. Istoriografie românească şi universală
3. Metodologia cercetării istoriei
4. Discipline auxiliare ale istoriei: 1. Cronologie

Cursuri optionale



și Numismatică, Paleografie, Heraldică
5. Semiotica textului englez I
6. Didactica limbii engleze
Semestrul 6 (30 Credite)
1. Istoria culturii universale
Civilizațiile din jurul Mării Negre în epoca antică
2. Istoria culturii româneşti Istoria ideilor filosofice
3. Basarabia în relațiile româno-ruso/sovietice
4. Semiotica textului englez II
5. Sociolingvistică și civilizație engleză
6. Etica profesională
Semestrul 7 (30 Credite)
1. Basarabia: geneza și evoluția unui concept politico-teritorial
2. Transnistria: geneza și evoluția unui concept politico-teritorial
3. Probleme de istorie modern
4. Arhivistica-Muzeistică
5. Pragmatica textului englez
6. Spaţiul românesc în contextul proiectelor de unificare a Europei
7. Practica didactică
Semestrul 8 (30 Credite)
1. Practica pedagogică B
2. Practica de pedagogică A
3. Practica de cercetare


