Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii master
STUDII INTERCULTURALE DE LIMBA SI LITERATURA GERMANA
(IN LIMBA GERMANA)
Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste şi Arte
Contact:
Domeniul de master: Filologie
admitere-lit@unitbv.ro
Limba de predare: Germană
Facultatea: Litere
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Carmen Elisabeth PUCHIANU,
c.e.puchianu@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Reflectarea critică a unor fenomene specifice limbii şi literaturii de expresie germană din
România, explicarea şi interpretarea unor fenomene de interculturalitate în spaţiul sudest
european şi transilvan.
 Abordarea analitică şi sintetică a unor aspecte majore de cultură şi civilizaţie germană
contemporană (fenomene ale migraţiei culturale)
 Aplicarea aprofundată a celor mai importante teorii lingvistice, literare şi culturale din
domeniul de studiu
Scurtă descriere a programului de studii:
Ca şi un masterat profesional şi complementar de aprofundare, programul de masterat
Studii interculturale de limba şi literatură germană îşi propune să formeze cadre didactice pentru
nivelul liceal si specialităti din domeniul cultural şi relaţii publice, conform legii studiilor
universitare. Programul dezvoltă o strategie de tip curricular, oferind prin cursuri opţionale şi prin
anumite segmente ale cursurilor fundamentale, de specialitate şi complementare o deschidere
interdisciplinară, care să permită studenţilor orientarea spre cît mai multe posibilităţi de carieră
(jurnalism cultural, turism şi management cultural, domeniul publicitar, piaţa literară etc.).
Tematica disciplinelor incluse in programul de studiu relevează evoluţiile intelectuale şi de
mentalitate în spaţiul sudest european cu accent deosebit pe spaţiul transilvan ca şi spaţiu
multicultural, şi permite o reflecţie asupra proceselor de mutaţie socio-culturală, lingvistică şi
literară în context istoric dar mai ales în contextul actual al postmodernităţii. Studii similare,
programe de studiu intercultural de şi în limba şi literatura germană există la Universitatea
Humboldt din Berlin, Universitatea din Trier, din Fulda, din München, Germania; la Universitatea
din Amsterdam, Olanda, sau Universitatea Jagellonă din Cracovia, Polonia.
Au loc excursii de studiu in zona bisericilor sasesti fortificate, astfel incat masteranzii pot face
cercetari pe studiu de caz resp. Pot observa fenomene ale interculturalitatii acolo, unde acestea
chiar se intampla.
Perspective după finalizarea studiilor:
Programul de Studii interculturale de limba şi literatura germană formează specialişti cu studii
masterale în domeniul Limbi şi literaturi germane, programul pregătind în special traducatori,
manageri culturali, tehnoredactori, profesori în învăţământul liceal.

SILLG la biserica fortificata din Prejmer, 2015

SILLG la intrarea in cetatea Rupea, 2015

SILLG la cetatea Rupea, 2015

SILLG la biserica fortificata din Viscri, 2014

