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  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Valabil pentru anul universitar 2020-2021 
 

Programul de studii universitare de masterat: Germana în context european – Studii 

interdisciplinare şi multiculturale 

Domeniul de masterat: Filologie 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă (IF) 

 
1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE   
Obiectivul general al programului de studii 

Programul de studii are în vedere formarea competenţelor de comunicare interculturală în limba germană; aprofundarea 

competenţelor de comunicare în limba română şi în limba germană, a competenţelor de analiză literară şi traducere 

 

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul 

naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ. 

 

Obiective 

• în domeniul limbii  
- Conştientizarea existenţei universaliilor limbii, cunoaşterea componentelor unui sistem lingvistic, conştientizarea 

modului cum un sistem lingvistic este pus în uz, cunoaşterea funcţiilor limbajului, aplicarea unor metode consacrate 

în cercetarea lingvistică; 

- Înţelegerea momentelor esenţiale din evoluţia limbii, în raport cu dezvoltarea societăţii şi familiarizarea cu 

principalele direcţii de dezvoltare a lingvisticii;  

- Cunoaşterea distincţiilor funcţionale dintre unităţile comunicaţionale; însuşirea unor concepte operaţionale specifice; 

- Conştientizarea rolului comunicării interculturale în viaţa socială, pe toate palierele acesteia;  

- Formarea deprinderilor de adecvare a enunţurilor orale şi scrise la specificul contextului de comunicare, priceperea 

de a vorbi în diverse situaţii de comunicare, respectând normele lingvistice, ortografice şi pragmatice în vigoare ale 

limbii germane.  

 

• în domeniul literaturii  
- Aprofundarea prin analiză şi interpretare a unor texte literare;  

- Cunoaşterea celor mai importante probleme ale reflecţiei teoretice asupra literaturii;  

- Înţelegerea evoluţiilor istorice şi culturale ale ideilor generale asupra fenomenului literar;  

- Aprofundarea unor cunoştinţe de bază despre paradigmele culturale europene şi utilizarea adecvată a conceptelor 

fundamentale ale poeticii postmoderne;  

- Caracterizarea principalelor etape ale literaturii de expresie germană din spaţiul cultural românesc. Interferenţe 

culturale în spaţiul european.  

 

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS) 
- Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii, al teoriei literaturii şi al comunicării interculturale; 

- Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă; 

- Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenelor lingvistice, specifice limbii germane; 

- Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar din perspectiva inter- şi 

multiculturalităţii; 

- Descrierea şi utilizarea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii germane în producerea şi traducerea de 

texte şi în interacţiunea verbală; 

- Analiza textelor literare în limba germană, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă, dar şi din 

perspectiva inter- şi multiculturală. 
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Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS) 
- Utilizarea componentelor domeniului filologie în deplină concordanţă cu etica profesională; 

- Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice şi sarcini complexe în condiţii 

de autonomie şi independenţă profesională; 

- Elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare utilizând inovativ metodele cantitative şi calitative specifice; 

- Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de 

informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi 

profesională. 

 

2. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR 
 

Număr de semestre: 2 

Număr de credite pe semestru: 30 

Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 14  

Numărul de săptămâni: 14 

 
 Activităţi didactice Sesiuni de examene Practică de 

specialitate 

Vacanţe 

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

Anul I 14     14 3 3 4   2  1     7 

Anul II  14     12+2 3 3 4   2  1     7 

 

    În funcţie de specificul programului de studii, practica se organizează comasat sau/şi pe  parcursul  semestrelor 

 

3. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII  DE 

PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU 

Condiţiile de înscriere în anul următor și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor. 

4. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

Perioada de întocmire a lucrării de disertație: începând cu penultimul semestru de studii. 

Definitivarea lucrării de disertație: în ultimul semestru de studii. 

Perioada de susţinere lucrării de disertație: în sesiunile aprobate de Senatul UVT. 

Numărul de credite pentru susţinerea lucrării de disertație: 10 credite (în plus faţă de cele 120). 

 

5. PREGĂTIREA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal sau superior în domeniul de licenţă/ masterat) 

absolventul  trebuie  să  posede  Certificatul  de  absolvire  a  Departamentului  pentru  pregătirea  personalului didactic 

(DPPD). Formarea psiho-pedagogică pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD se face în urma parcurgerii a 

două module de cursuri: 

Modul I (30 credite) – care se desfăşoară suplimentar, în paralel cu studiile de licenţă, la finalizarea căruia se obţine un 

Certificat de absolvire (modul I). 

Modul II (30 credite) – care se desfăşoară după licenţă, fie în paralel cu perioada studiilor de masterat, fie suplimentar, 

pentru absolvenţii care nu continuă studiile de masterat. Acesta se finalizează cu Certificat de absolvire (nivel de 
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aprofundare). 

Programul de studii pentru formarea psiho-pedagogică (care permite exercitarea profesiei didactice) este coordonat de 

Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice din cadrul Universităţii. 

 

6. DISCIPLINELE DE STUDIU PE ANI  

 

ANUL DE STUDIU I 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1. Literatura de expresie germană din 

Banat 

DS DI MGE4101 

MGE4201 

1 1 - - E 5 1 1 - - E 5 

2. Inter- şi multiculturalitate în 

Transilvania şi Bucovina 

DS DI MGE4102 

MGE4202 

1 1 - - E 5 1 1 - - E 5 

3. Texte şi contexte în cultura germană a 

sec. al XXI-lea 

DF DI MGE4103 

MGE4203 

1 1 - - E 5 1 1 - - E 5 

4. Lingvistica aplicată a limbii germane DF DI MGE4104 

MGE4204 

1 1 - - E 5 1 1 - - E 5 

5. Teoria şi practica traducerii DS DI MGE4105 

MGE4205 

1 1 - - V 5 1 1 - - V 5 

6. Studii europene DS DI MGE4106 

MGE4206 

1 1 - - E 5 1 1 - - E 5 

 Total ore didactice/ săptămână 12 12 

 Total credite/ semestru 30 30 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

7 Profesii umaniste 

pe piața muncii 

DS DF MGE4207         1  C 3 

 

 
 

ANUL DE STUDIU II 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1. Literatură din perspectivă 

interdisciplinară  

DS DI MGE5301 

MGE5401 

1 1 - - E 6 1 1 - - E 5 

2. Retorică generală şi aplicată DC DI MGE5302 1 1 - - E 5 - - - - - - 

3. Etică și integritate academică DC DI MGE5303 1 1 - - V 2 - - - - - - 

4. Lingvistica aplicată a limbii germane DF DI MGE5304 

MGE5404 

1 1 - - E 6 - 2 - - E 5 
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5. Teoria şi practica traducerii  DS DI MGE5305 

MGE5405 

1 1 - - V 6 1 1 - - V 5 

6. Studii europene  DS DI MGE5306 

MGE5406 

1 1 - - V 5 1 1 - - E 5 

7. Elaborarea disertaţiei DF DI MGE5407 - - - - - - - - 2 - V 5 

8. Practică DC DI MGE5408 - - - - - - - - 2 - V 5 

 Total ore didactice/săptămână 12 12 

 Total credite/semestru 30 30 

 

  

DISCIPLINE FACULTATIVE 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

9 Profesii umaniste pe 

piața muncii 

DS DF MGE5309   1  C 3       

 

 

Legendă 

 C1  = criteriul conţinutului 

 C2  = criteriul obligativităţii 

 DF   = discipline fundamentale 

 DS  = discipline de specialitate 

  DI  = discipline obligatorii (impuse) 

  DC  = discipline complementare 

  DO  = discipline opţionale 

  DF  = discipline facultative 

A/R = Admis/Respins 
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