
Facultatea Litere
Denumirea programului de licență: 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză
Limba de instruire – limba rusă, limba engleză

Scurtă descriere a programului

Programul oferă un sistem de cunoștințe despre folclor, teoria și istoria literaturii ruse din perioada
rusă veche până la etapa modernă; un sistem de cunoaștere a istoriei și rusă modernă, precum și
predare aprofundată a limbii engleze. Fiecare dintre aceste domenii presupune studiul și aplicarea
cunoștințelor dobândite în diverse domenii de activitate.

Posibilitățile de angajare a absolvenților

Absolvenții care au primit calificarea „Licențiat în domeniul științelor pedagogice”, sunt necesari ca
profesori de limba și literatura rusă și limba engleză în gimnazii și școli. Absolvenții pot să realizează
ca redactor sau corector în redacții, traducători, pot lucra în mass media etc.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Introducere în lingvistică (6 credite)
2. Istoria literaturii ruse vechi. Folclor rusesc (6 credite)
3. Fonetica şi ortografia limbii ruse (4 credite)
4. Limba și cultura latină (4 credite)
5. Gramatica și lexicul limbii engleze I (6 credite)
6. Tehnologii informaţionale de comunicare ruse (4 credite)
7. Educaţia fizică

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1 Psihologia (6 credite)
2. Lexicologia limbii ruse. /Formarea cuvintelor
în limba rusă (4 credite)
3. Istoria literaturii ruse, sec. XVIII. Introducere
în teoria literaturii (5 credite)
4. Lexicul limbii engleze (4 credite)
5. Educaţia fizică
6. Practica de iniţiere la psihologie (2 credite)

Cursuri opționale
1.Psihologia vârstelor/Psihologia
comportamentului deviant (4 credite)

2.Filozofie/Economie /Politologie/Sociologie/
Instituțiile juridico-statale din Republica Moldova
(5 credite)

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Modul pedagogic: Pedagogie generală/
Educație incluzivă/ Educație interculturală/
Management educațional (6 credite)
2. Morfologia limbii ruse (5 credite)
3. Istoria literaturii ruse, sec.XIX (5 credite)
4. Lingvistica textului englez (4 credite)
5. Educația fizică
6. Practica de iniţiere la pedagogie (2 credite)

Cursuri opționale
1. Educaţie complementară/Consiliere
psihopedagogică (4 credite)

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

Semestrul 4 (Nr. Credite)



1. Didactica limbii şi literaturii ruse (6 credite)
2. Sintaxa limbii ruse (6 credite)
3. Istoria literaturii ruse, sec. XIX (6 credite)
4. Limba slavă veche. Grammatica
Istorica (4 credite)
5. Lingvistica textului englez (4 credite)
6. Educația fizică

Cursuri opționale
1.Introducere în lexicologia limbii
engleze/Morfologia lexicală a limbii engleze (4
credite)

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1. Istoria literaturii ruse, sec. XX I (6 credite)
2. Literatura rusă comparată (6 credite)
3. Semiotica textului englez I (4 credite)
4. Didactica limbii engleze (4 credite)
5. Proiect de cercetare (1 credit)

Cursuri opționale
1. Stilistica şi cultivarea limbii ruse/Expresivitatea
comunicativă a limbii ruse (5 credite)

2. Istoria limbii ruse literare. Paremiologie
rusă/Cuvântul şi imaginea nive în cultura
niversal. Biblia şi cultura vorbirii (4 credite)

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Etica pedagogică (2 credite)
2. Semiotica textului englez II (6 credite)
3. Istoria literaturii ruse, sec. XX II /Probleme
dificile de analiză gramaticală (4 credite)

Cursuri opționale
1. Sociolingvistica şi civilizaţia
engleză/Sociolingvistica şi cultura engleză (6
credite)

2. Curente stilistice în poezia rusă a anilor 60-70
ai sec.XX. Analiza textului poetic/Probleme de
slavistică şi istorie a limbii ruse (6 credite)

3. Introducere în tehnica cercetării. Lingvistica
textului/Introducere în tehnica cercetării literare.
Poetica comparată (6 credite)

Semestrul 7 (Nr. Credite)
1. Pragmatica textului englez (5 credite)
2. Practica didactică (2 credite)

Cursuri opționale
1. Lingvistică generală. Introducere în teoria
textului/Slavistica (6 credite)

2. Teoria literaturii. Literatura rusă contemporană/
Structuralism în literatură (5 credite)

3. Studii lingvistice engleze/Dificultăți lexico-
gramaticale ale limbii engleze (4 credite)

4. Postmodernismul literar/Estetica literară (4
credite)



5. Antologia Sfintelor Scripturi. Gramatica
comparată a limbilor slave/Biblia în contextul
culturii universale. Romanul istoric rus:
problematica genului (4 credite)

Semestrul 8 (Nr. Credite)
1. Practica pedagogică la limba engleză (12

credite)
2. Practica pedagogică la limba rusă (8

credite)
3. Practica de cercetare (4 credite)
4. Examen de licenţă (6 credite)

*LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI
Limba română de comunicare, I (3 credite)
Limba română de comunicare, II (4 credite)


