
Facultatea Litere
Denumirea programului de master: Limba și literatura rusă: comunicare interculturală

Scurta descriere a programului

Programul de master „Limba și literatura rusă: comunicare interculturală” este o continuare și
aprofundare a educației filologice primite în programul de licență. În cadrul cursului de master, o
atenție deosebită este acordată disciplinelor legate de aplicarea cunoștințelor filologice de bază în
domeniul comunicării sociale. Absolvenții de master, care au o înclinație pentru activități de cercetare,
au posibilitatea de a-și continua studiile în studii de doctorat.
Posibilitățile de angajare a absolvenților

Absolvenții programului de master la finalul cursului primesc calificarea „master în Științe ale
Educației” și pot fi profesori de limba și literatura rusă în instituțiile de învățământ (gimnazii, licee,
colegii, universități) din Republica Moldova, angajați ai institutelor de cercetare, redactori, corectori în
redactii, edituri, corespondenti în mass-media, angajati ai agentiilor de publicitate, centrelor de presă
etc.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Cultura vorbirii ca un element al socializării umane (6 credite)
2. Poetica istorică în educația umanistă (6 credite)
3. Procesele dinamice în limba rusă modernă și locul lor în comunicare (6 credite)
4. Teoria stilului (6 credite)
5. Limbajul mass media (6 credite)

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Arta Rusiei Vechi. Istoria culturii ruse (6
credite)
3. Recenzarea (6 credite)
4. Ortografia şi punctuaţia și locul lor în
comunicare (6 credite)
5. Sociolingvistică (6 credite)

Cursuri opționale
1. Publicitatea ca artă a cuvântului şi a
imaginii/Comicul în cultură şi artă (6 credite)

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Opere ale clasicilor ruși la lecțiile de literature
(5 credite)
2. Teoria și practica comunicării interculturale (5
credite)
3. Practica de specialitate (10 credite)

Cursuri opționale
1. Redactarea/Locul și rolul artelor plastice și al
cinematografiei în predarea modernă (5 credite)

2. Reguli de redactare a textelor pe un subiect
dat/ Aspectul semiotic al analizei textului (5
credite)

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Teza de master (30 credite)


