
UNIVERSITATEA DE STAT 

APROBAT:

SENATUL USM din „ 30 ” a 

Proces verbal nr. _

FACULTATEA DE LITERE 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul calificării conform ISCED -  7 

Domeniul general de studii - 023 Filologie

Program de maşter: LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Numărul total de credite de studiu -  120 

Titlul obţinut - Maşter în filologie

Baza admiterii -  diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii 

Limba de instruire - limba română

Forma de organizare a învăţământului -  cu frecvenţă

CHIŞINAU, 2017



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil de program:  

Dr., conf. univ. Viorica MOLEA 

_________________________________ 

Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară  

 

 

Aprobat: 

Consiliul Facultăţii de Litere 

„_____”_______________ 2017 

Decan, dr., conf. univ. Adriana 

CAZACU 

___________________________________ 

 



 3 

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 Denumirea unităţii de curs 

T
o
ta

l 
o
re

 Inclusiv 
Numărul de ore 

pe săptămână Forma 
de 

eval-re 

Nr. 

cr. Cont. 
direct 

Lucru 
indiv. C

u
rs

 

S
em . 

L
ab

. 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F01O001 Modernitatea literaturii române: specific naţional şi 

context european. Eminescu şi romantismul european 

300 75 225 3 2  ex 10 

S01O102 Temelia folclorică şi spiritul european al literaturii 

române 

150 30 120 1 1  ex 5 

F01O003 Tradiţie, experiment şi inovaţie în literatura română 

interbelică 

150 45 105 2 1  ex 5 

F01O004 Paradigme literare postbelice 150 45 105 2 1  ex 5 

S01A105  
S01A206 

D. Cantemir şi umanismul european  
Teorii moderne ale învăţării în accepţia politicii 

curriculare din Republica Moldova 

 
150 

 
45 

 
105 

 
1 

 
2 

 
 

 
ex 

5 

Total Sem. I 900 240 660 9 7  5 ex 30 

SEMESTRUL II  

F02O007  Literatura română contemporană: deschideri spre 

universalitate.  Scriitori de origine română în 
literaturile europene 

300 75 225 2 1  ex 10 

1 1 

S02O108  Modele integratoare ale modernismului românesc: 

simbolismul, expresionismul 

150 45 105 2 1  ex 5 

S02O109 Mircea Eliade şi înnoirea prozei româneşti 150 45 105 2 1  ex 5 

S02O110 Convențiile operei literare 150 45 105 2 1  ex 5 

S02A111 

S02A212 

Retorică și elocință 

Didactica textului  literar 

150 30 120 1 1  ex 5 

Total Sem. II 900 240 660 10 6  5 ex 30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 19 13  10ex  60 

ANUL II 

SEMESTRUL III(10 săptămâni) 

S03O113 Antropologie culturală 150 40 110 2 2  ex. 5 

S03O114 Tehnica lecturii  150 40 110 2 2  ex. 5 

S03A115 

S03A216 

Orientări moderne în știința literară contemporană 

Metodologia cercetării literare 

150 40 110 
2 2  ex. 

5 

S03A117 Postmodernismul literar românesc 150 40 110 2 2  ex. 5 
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S03A118 Didactica modernă a competențelor și Cadrul 

european de referință 

 Practica de specialitate 300  300    ex. 10 

Total Sem.III 900 160 740 8 8  5 ex 30 

SEMESTRUL IV 

Teza de master  900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8  5 ex 60 

TOTAL 3600 640 2960 27 21  15 ex 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 

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Inclusiv Forma de 

evaluare 

Nr. 

Credite 

   Contact 

direct 

Lucru 

individual 

  

L01A01  Discursul didactic în postmodernitate 90 30 60 Ex. 3 

L02A02 Antropologie literară 90 30 60 Ex. 3 

L02A03 Axiologia literară 90 30 60 Ex. 3 

 
 

PRERECHIZITUL PROGRAMULUI DE MASTER 
 

Cod Denumireadisciplinei 
Total

ore 

Inclusiv 

An

ul 
Sem 

Ore/săptămână 

Evalu

area 

Credi

te 

Cont

actdi

rect 

Lucruli

ndividu

al 

C S L 

F01O003 Introducere în teoria 
literară şi folclor 

180 90 90 I I 4 2  ex 6 

F02O007 Literatura română 

(sec.XVI-XIX) 

180 90 90 I II 2 4  ex 6 

F03O015 Literatura română, 
sec.XIX 

120 90 30 II III 2 4  ex 6 

S04O124 Literatura română, sec 

XX (interbelică) 

180 90 90 II IV 2 4  ex 6 

S05O132 Literatura română, sec. 
XX (postbelică). 

180 90 90 III V 2 2  ex. 6 

Total  840 450 390       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 Literatura română în context european  (MP) se adresează atât absolvenţilor Facultăţii 

de Litere, cât şi celor de la alte specializări, interesaţi de promovarea şi integrarea patrimoniului literar românesc în cel 

european. 

Cercetarea procesului literar românesc în sincronie cu Vestul este în acord cu aspiraţia ţării noastre de 

integrare în Uniunea Europeană, în cadrul căreia dialogul  intercultural deţine un rol major. În acest sens se vor disocia 

orientările teoretice moderne, modelele literare europene şi impactul acestora asupra literaturii române, relevând, 

concomitent, şi contribuţiile româneşti în conturarea şi evoluţia modernismului european. 

Programul asigură continuitatea studiilor de licenţă şi cuprinde aspecte necercetate, valorificarea cărora se 

înscrie în orizontul de aşteptare a tânărului specialist. 

Cadrul oferit de programul dat permite integrarea absolvenţilor în structuri instituţionale precum: învăţământ 

de toate gradele, agenţii literare, edituri, organisme legate de integrarea culturală europeană etc. 

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 – 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 

 



 6 

Finalităţile preconizate pentru programul de master Literatură română în context european 
 

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. Interpretarea în plan comparativ a fenomenelor de istorie şi estetică literară. 

6. Asimilarea sistematică de informaţii specifice, care dezvăluie dinamica literaturii române şi a celei europene; 

7. Adaptarea instrumentarului istoriei şi criticii literare, al hermeneuticii la studiul literaturii contemporane şi utilizarea 

lui în analize literare; 

8. Dobândirea competenţelor de cercetare în acord cu cele mai noi achiziţii din sfera literaturii. 
 

 

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.

cr
e

d
it e Competenţe  

1 2 3 4 5 6 7 8 

F01O001 Modernitatea literaturii române: specific 
naţional şi context european. Eminescu şi 

romantismul european 

I 10 + + + + + + + + 

S01O002 Temelia folclorică şi spiritul european al 

literaturii române 

I 5 + + + +  +  + 

F01O003 Tradiţie, experiment şi inovaţie în 

literatura română interbelică 

I 5 + + + + + +  + 

F01O004 Paradigme literare postbelice I 5 + + + + + +  + 

S01A105 

S01A106 
D. Cantemir şi umanismul european  
Teorii moderne ale învăţării în accepţia 

politicii curriculare din Republica 

Moldova 

I 5 + + + + +  + + 

F02O007 Literatura română contemporană: 
deschideri spre universalitate.  Scriitori de 

origine română în literaturile europene 

II 10 + + + + + +  + 

S02O008 Modele integratoare ale modernismului 
românesc: simbolismul, expresionismul 

II 5 + + + + + + + + 

S02O009 Mircea Eliade şi înnoirea prozei 

româneşti 

II 5 + + + + + + + + 

S02O110 Convențiile operei literare II 5  +   + +   

S02A111 

S02A112 
Retorică și elocință 

Didactica textului  literar 

II 5    + + + +  

S03O113 Antropologie culturală III 5  +   +  +  

S03O114 Tehnica lecturii III 5    + + +   

S03A115 

 

S03A116 

Orinetări moderne în știința literară 
contemporană. 

Metodologia cercetării literaturii 

III 5  +  +     

S03A117 

S03A118 
Postmodernismul literar românesc. 
Didactica modernă a competențelor și 

Cadrul european de referință 

III 5  +  +  + +  

 
Domenii de aplicare a absolvenţilor programului de master 
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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. 
 

. 

 

 


