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CALENDARUL UNIVERSITAR 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 11.09-
22.12 

(15 

săptămâni) 

29.01-
19.05 

(15 

săptămâni) 

08.01-
27.01 

(3 

săptămâni) 

22.05-12.06 
(3 

săptămâni) 

 24.12-
08.01 

(2 

săptămâni) 

Paşte 
(1 

săptămână) 

08-15 

aprilie 

27.06-
31.08 

(10 

săptămâni) 

II 11.09-

17.11 
(10 

săptămâni) 

29.01-

19.05 
(15 

săptămâni) 

08.01-

27.01 
(3 

săptămâni) 

05.06-28.06 

(3 
săptămâni) 

20.11-22.11 

Practica de 
specialitate 

(5 

săptămâni) 

29.01-19.05 
Practica de 

cercetare 

(15 

săptămâni) 

24.12-

08.01 
(2 

săptămâni) 

 ) 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Cod Modul/Disciplina Total 
ore 

Inclusiv Nr. de ore pe 
săptămână 

Form
e de  

 
evalu
are 

Nr 
cre

dite 
 

 

C
o
n
ta

ct
 

d
ir

ec
t 

L
u

cr
u

 

in
d

/l
 

C
u

rs
 

S
em

in
a

r

e 

L
a

b
o

ra
to

r 

SEMESTRUL I 

F01O001 Tradiţie şi inovaţie în gramatica limbii române. 
Studii terminologice şi noţiuni de standartizare 

300 75 225 2 1  ex 10 

1 1 

F01O002 Semiotică şi pragmatică    150 30 120 1 1  ex 5 

S01O003 Bazele comunicării organizaţionale  150 45 105 2 1  ex 5 

S01O004 Varietăţi funcţional-stilistice ale limbii române   150 45 105 2 1  ex 5 

S01A005 

 
S01A006 

Comunicare scrisă şi traducerea consecutivă în l. 

română şi rusă. 
Semantică lexicală 

150 45 105 1 2  ex 5 

TOTAL  SEM. I 900 240 660 9 7  5 ex. 30 

SEMESTRUL II 

F02O007 Teoria discursului . Documentarea şi constituirea 
fondului arhivistic    

300 75 225 2 1  ex 10 

1 1 

S02O008 Gestionarea documentelor electronice    150 45 105 2 1  ex 5 

S02O009 Identitate simbolică şi comunicare interculturală 150 30 120 1 1  ex 5 

S02O010 Paradigmele discursului publicitar 150 45 105 2 1  ex 5 

S02A011 
 

S02A012 

Comunicare orală şi traducerea sincronică în l. rusă 
şi română.  

Lingvistică cognitivă 

150 45 105 2 1  ex 5 

TOTAL SEM. II 900 240 660 10 6  5 ex. 30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 19 13  10E 60 

ANUL II 

SEMESTRUL III (10 săptămâni) 

F03O013 Tipologie lingvistică 150 40 110 2 2  ex 5 

S03O014 Argumentare şi persuasiune  150 40 110 2 2  ex 5 

S03A015 
S03A016 

Asistenţă managerială şi elemente de protocol. 
Metodologia cercetării lingvistice 

150 40 110 2 2  ex 5 

S03A017 
S03A018 

Discurs specializat în limbile română şi rusă. 
Limbajul pozitiv în comunicarea organizaţională  

150 40 110 2 2  ex 5 
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 Practica de specialitate 300  300    ex 10 

TOTAL SEM. III 900 160 740 8 8  5 E 30 

SEMESTRUL IV 

 Teza de master 900  900     30 

TOTAL SEM. IV 900  900     30 

Total anul II 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL 3600 640 2960 27 21   120 

 

 

STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Nr./O 

 

Stagiile de practică 

 

Sem. 

 

Săptămâni 

 

Ore 

 

Perioada 

 

Nr. 

credite 

1 Practica de specialitate III 5 300 Pe parcursul 
semestrului 

10 

 Total   5 300  10 

 

 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE MASTER 

 

Nr. 
d/o 

Examenul de finalizare Perioada 
Nr. credite 

1 Susţinerea tezei de master iunie 30 

 Total  30 

 

 

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERĂ ALEGERE 

 
Codul Modul/Disciplina Total  

ore 

Inclusiv Forma de  

 

evaluare 

Nr 

credite 

 

 

Contact 
direct 

Lucru 
individua

l C S 

 Universalii lingvistice şi tipologii 
gramaticale            

150 30 15 105 examen 5 

 Limba română standard: forme, texte, 
limbaje 

150 30 15 105 examen 5 

 Elemente de protocol şi ceremonial 150 30 15 105 examen 5 

 Multilingvism, multiculturalism: 
politici lingvistice   

150 30 15 105 examen 5 

 

PRERECHEZITUL PROGRAMULUI DE MASTER 

Cod Denumireadisciplinei 
Total

ore 

Inclusiv 

Anul Sem 

Ore/săptămână 

Eva

luar

ea 

Cre

dite 

Contact

direct 

Lucr

ulindi

vidua

l 

C S L 

F01O001 Introducereînteorialingvi

stică 

120 60 60 I I 2 2  ex 6 

F02O008 Lexicologialimbiiromâne 120 60 60 I II 2 2  ex 6 

F03O014 Morfologialimbiiromâne 120 90 30 II III 2 2  ex 6 

F04O023 Sintaxalimbiiromâne 180 90 90 II IV 2 4  ex 6 

S06O145 Lingvistică generală şi 

romanică 

120 91 29 III VI 4 3  ex. 6 

Total  660 391 269       30 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 
 

În cadrul ştiinţelor socio-umaniste, studiul limbii şi al literaturii constituie un element esenţial în 

formarea personalităţii şi în sistemul educaţional din orice ţară. Această componentă are calitatea de pilon 

şi de bază pentru achiziţionarea celorlalte competenţe. Limba, vorbirea şi deci comunicarea coerentă şi 

eficientă reprezintă una dintre cele mai importante facultăţi ale personalităţii umane, iar prin literatură 

omul se încadrează în sistemul valorilor spirituale atât ale etniei din care face parte, cât şi ale umanităţii în 

general. 

Ca domeniu de formare profesională, limba şi literatura română are tradiţii vaste şi o largă 

posibilitate de aplicabilitate în diverse sfere ale activităţii umane. Multe dintre specializările academice 

prevăzute de cadrul domeniului au caracter interdisciplinar şi au tangenţe cu alte domenii, cum ar fi 

domeniul 0231 Studiul limbilor, 0222 Istorie și arheologie, 0321 Jurnalism și comunicare, 0322 

Biblioteconomie, informare și studii arhivistice. 

Programul de master Lingvistică şi comunicare (MP) are drept scop să ofere studenţilor 

cunoştinţe într-un domeniu specializat în vederea însuşirii teoriei şi practicii lingvisticii  şi stiinţelor 

comunicării, să le deschidă noi oportunităţi atât pentru continuarea studiilor (doctorat), în vederea unei 

cariere academice, cât şi pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale performante în mediul 

socioeconomic din Republica Moldova. Pe lângă multiplele informaţii din domeniul lingvisticii şi a 

comunicării organizaţionale, programul îi înzestrează cu pe studenţi cu abilităţi de comunicare şi 

întocmire a actelor oficiale, analiză, comparaţie, proiectare, dar şi de traducere. 

Acest program este menit să asigure formarea la masterat a absolvenţilor licenţiaţi de la diferite 

facultăţi cu profil umanistic (Litere, Limbi Străine, Istorie, Filozofie, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 

Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi administrative, Asistenţă socială etc.), şi îşi propune să abordeze 

din perspectiva contrastivităţii fenomenele lingvistice (la nivelul sistemic al limbii şi la nivelul 

specificităţii) şi literare în diverse domenii socio-culturale ale mediului european şi, în special, cel din 

Republica Moldova. 

Destinatarii acestui program sunt absolvenţii ciclului I (Licenţă) care au urmat cursuri de 

Lingvistică generală (sociologie lingvistică, lingvistică contrastiv-tipologică, lingvistică structurală, 

psiholongvistică, cultură şi civilizaţie), teorie a textului, literatură naţională, universală şi comparată care 

au studiat cultura şi filozofia antică şi modernă, bazele statului, dreptului şi istoriei moderne, cursuri de 

comunicare generală şi comunicare interculturală.   

De asemenea, masteranzilor li se oferă instrumentele necesare pentru a fi capabili să dea o 

explicaţie ştiinţifică procesului de evoluţie a limbii, să explice metodele şi tehnicile de bază în cercetarea 

textelor, să alcătuiască glosare de termeni specializaţi (pe domenii de activitate) destinate atât 

specialiştilor, cât şi publicului larg. 

Învăţământul filologic are o tradiţie veche în cadrul studiilor superioare din Republica Moldova. 

Planurile de învăţământ sunt redactate şi ameliorate permanent, pentru a fi adaptate la necesităţile 

timpului, fiind racordate la cerinţele Procesului de la Bologna şi elaborate în urma mai multor consultări 

cu persoane abilitate din cadrul ministerului, al universităţilor de profil, cu persoane şi modele de la 

facultăţile filologice din România, Germania, Rusia etc. 

În principal, funcţionalitatea studiilor este asigurată şi sporeşte prin introducerea unor discipline 

noi, inclusiv din categoria celor opţionale, care contribuie considerabil la elaborarea unui demers didactic 

individual pentru studenţi. Pentru a preveni anacronismul în educaţie, la nivel de catedre sunt promovate 

iniţiativele, propunerile constructive, orientate spre perfecţionarea disciplinelor din planul de învăţământ. 

În acest scop, se poate recurge la reeşalonarea sau chiar la renovarea lor în funcţie de cerinţele 

pieţii de muncă. 
 

Aprecierea standardului educaţional/profesional ca finalitate a procesului de formare profesională 

iniţială ne permite să stabilim nişte criterii de evaluare clare şi creează un mecanism funcţional prin care 

sunt corectate eficient toate elementele procesului de învăţământ – învăţarea, predarea şi evaluarea. 

Accentuarea gradului de implicare a studentului în procesul instructiv necesită o revizuire a strategiei de 

predare şi evaluare. La realizarea acestei strategii pot contribui diferite metode de predare – învăţare – 
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evaluare, axate pe participarea cât mai activă a studentului în procesul educaţional. Evaluarea academică 

se desfăşoară în mai multe etape şi forme: 

1. Evaluarea curentă: La fiecare dintre modulele prevăzute pentru masterat se va realiza o lucrare 

practică – referat, analiză, studiu de caz, elaborare de materiale prin intermediul cărora se vor dezvolta 

abilităţile de aplicare a sistemului de cunoştinţe prevăzut de curricula universitară. 

2. Evaluarea lucrului individual prin adnotarea surselor bibliografice recomandate, prin 

selectarea materialelor şi întocmirea portofoliului, prin elaborarea şi susţinerea proiectelor de cercetare 

ştiinţifică. 

3. Evaluarea sumativă se va efectua în baza lucrărilor realizate, urmărindu-se formarea abilităţilor 

de cercetare, transpunerea în practică a competenţelor de investigaţie în domeniile de pregătire 

profesională.; 

4. Evaluarea competenţelor profesionale în cadrul practicilor prevăzute de programul de studii şi 

de curricula universitară. 

5. Evaluarea finală se efectuează prin susţinerea tezei de master. 

 

Finalităţile preconizate pentru programul de master Lingvistică şi comunicare 
 

Realizarea planului de învăţământ al acestui program presupune formarea şi structurarea următoarelor 

competenţe: 

1. Cunoaşterea aprofundată a ştiinţelor filologice şi extinderea, dezvoltarea şi aplicarea ideilor în planul 
cercetărilor; 
2 Studierea individuală şi aprofundată a problemelor mai complexe. 
3 Cercetarea diverselor aspecte din domeniul filologiei, capacitatea de a genera idei noi, originale; 

4. Utilizarea şi aplicarea principalelor metode de analiză şi cercetare în domeniul filologiei. 

5. Abilităţi de interpretare în plan comparativ a fenomenelor sistemice şi specifice de limbă, literatură, 

cultură antică şi modernă; 

6. Cunoaşterea şi aplicarea principalelor metode şi procedee de investigaţie a fenomenelor de limbă, 

precum şi a procedeelor de analiză contrastivă şi traducere; 

7. Aplicarea eficientă a cunoştinţelor teoretice în procesul de interpretare şi de analiză contrastivă a 

fenomenelor sistemice în cadrul aceleiaşi familii de limbi şi în cadrul familiilor diferite; 

8. Manifestare a performanţei discursive prin tehnici, strategii şi practici comunicaţionale din perspective 

variate; 
 

 

Matricea corelării finalităţilor de studii şi a competenţelor cu unităţile de curs / modulelele 

incluse în planul de învăţământ 
 

Codul Unitatea de curs 

S
e

m
. 

N
r

.c
r

ed
i

te
 Competenţe  

1 2 3 4 5 6 7 8 

F01O001 Tradiţie şi inovaţie în gramatica 
limbii române. Studii terminolo-
gice şi noţiuni de standartizare 

I 10 + + + + + + +  

F01O002 Semiotică şi pragmatică    I 5 + + + +    + 

S01O003 Bazele comunicării organizaţionale I 5  +      + 

S01O004 Varietăţi funcţional-stilistice ale 
limbii române   

I 5 + + + +  +  + 

S01A105 

S01A106 
Comunicare scrisă şi traducerea 

consecutivă în l.română şi rusă. 
Semantică lexicală 

I 5 + + + + +  + + 

F02O007 Teoria discursului . Documentarea 
şi constituirea fondului arhivistic    

II 10 + + + +  +  + 

F02O008 Gestionarea documentelor 
electronice 

II 5    +  + +  

S02O009 Identitate simbolică şi comunicare 
interculturală 

II 5  + +  + + +  
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S02O110 Paradigmele discursului publicitar II 5   +   +  + 

S02A111 

 

S02A112 

Comunicare orală şi traducerea 
sincronică în l. rusă şi română.  
Lingvistică cognitivă 

II 5 + + + +  + + + 

F03O113 Tipologie lingvistică III 5 + + + + +  +  

S03O114 Argumentare şi persuasiune III 5 +  + +  +  + 

S03A115 

 
S03A116 

Asistenţă managerială şi elemente 
de protocol. 
Metodologia cercetării lingvistice 

III 5 + +    +  + 

S03A117 

 

S03A118 

Discurs specializat în limbile 

română şi rusă. 
Limbajul pozitiv în comunicarea 
organizaţională 

III 5 + + +  + + + + 

 
 Domenii de aplicare a absolvenţilor programului de master 

 

La nivel naţional specialiştii instruiţi conform prevederilor domeniului 0232 Limbi şi literaturi, cu 

obţinerea calificativului Master în filologie, sunt necesari în instituţiile educaţionale (învăţământ, mass-

media, management cultural), instituţii cu caracter cultural, literar, redacţii culturale, birouri de  traducere, 

edituri etc. Pregătirea teoretică obţinută în cadrul domeniului oferă absolvenţilor posibilităţi în activitatea 

de cercetare, în cadrul instituţiilor de profil. 

Ocupaţiile tipice pentru absolvenţii acestui program sunt: 

 Profesor de limba şi literatura română în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar; 

 Colaborator ştiinţific în domeniul ştiinţelor filologice; 

 Referent în instituţii de stat şi private, naţionale şi internaţionale; 

 Redactor; 

 Corector; 

 Prezentator de emisiuni radio şi TV. 
 

 

 


