
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 
vă propune 

 
Master de specialitate :       

 

Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon 
 

 
 
 

Discipline şi domenii de specializare 
Acest program de studii îşi propune să ofere masteranzilor posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele în 

domeniile lingvisticii, literaturii franceze/francophone şi al didacticii predării limbii franceze ca limbă străină prin 
disciplinele  din Planul de învăţământ care cuprinde : Sociolingvistică şi analiză de corpus, Varietăţi sincronice şi diacronice ale 
francezei în spaţiul francofon ; Aspecte actuale în studiul semanticii (pragmaticii, lexicului), Sintaxă şi discurs ; Literatura 
canadiană/belgiană, Mari curente literare europene, Scriitori români de expresie franceză, Literatură şi creativitate ; Analiza comunicării 
didactice în predarea limbii franceze, Analiza activităţilor didactice, Didactica interculturalului, Problematica traducerii etc. 

 
Iniţiere în metodologia cercetării 
În acelaşi timp, masteranzii sunt implicaţi în activitatea de cercetare care se concretizează în comunicările susţinute 

la sesiunile ştiinţifice studenţeşti şi publicate în reviste de specialitate, cât şi în posibilitatea de a-şi continua studiile în 
cadrul Şcolii doctorale care are trei conducători de doctorat din acest domeniu: prof.dr. Cristiana Teodorescu, 
prof.univ.dr. Lelia Trocan, conf.dr.habil. Cecilia Condei. Ei devin membri activi în Centrele de cercetare care există la 
nivelul Facultăţii de Litere. 

 
Burse de studiu în universităţile franceze 
Masteranzii pot beneficia, în cadrul Acordurilor Erasmus, de posibilitatea de a studia timp de trei sau şase luni într-

o Universitate din Franţa cu un program de studii asemănător, ceea ce le asigură posibilitatea validării rezultatelor în 
cadrul sistemului de credite transferabile. 

 
Corpul profesoral 
Corpul profesoral este format din specialişti în aceste domenii, cu o bogată activitate de cercetare în centrele de 

cercetare naţionale şi internaţionale : prof.dr. Cristiana Teodorescu, prof.dr. Anda Rădulescu, conf.dr.habil. Cecilia Condei, 
conf.dr. Ioan Lascu, conf.dr. Daniela Dincă, lect.dr. Dorina Pănculescu, lect.dr. Marinella Coman, lect.dr. Valentina 
Rădulescu, lect.dr. Camelia Manolescu, lect.dr. Monica Iovănescu,  lect.dr. Ancuţa Guţă, lect.dr. Monica Tilea, lect.dr. Alice 
Ionescu. 

 
Timp alocat : patru semestre (doi ani de studiu), Credite acordate: 120 ETCS. 
 
Modalitatea de finalizare a studiilor masterale 
La sfârşitul celor doi ani, masteranzii vor redacta o Lucrare de disertaţie în domeniul limbii, literaturii franceze sau al 

predării limbii franceze ca limbă străină. 
 

Admitere 2014 
Admiterea va avea loc in luna septembrie.  

 
 Cifra de şcolarizare  

Număr locuri buget : 30 locuri 
Număr locuri taxă : 20 locuri 
 
Criterii de selecţie 
Criterul de selecţie obligatoriu şi restrictiv este acela de a avea o Diplomă de licenţă.  Celelalte criterii sunt afişate 

pe site-ul Facultăţii de Litere : http://cis01.central.ucv.ro/litere/ oferta-educationala/studii-universitare-de-masterat.html 

http://cis01.central.ucv.ro/litere/%20oferta-educationala/studii-universitare-de-masterat.html

