Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
STUDII LINGVISTICE PENTRU COMUNICARE INTERCULTURALĂ
Domeniul fundamental: Științe umaniste și arte
Contact:
Domeniul de master: Filologie
admitere-lit@unitbv.ro
Limba de predare: Engleza
Facultatea: Litere
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Marinela BURADA, m.burada@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Dobândirea, consolidarea şi punerea în practică a metodelor și deprinderilor de cercetare
ştiinţifică cu relevanţă pentru domeniul comunicării interculturale.
 Aprofundarea înţelegerii fenomenului de interculturalite şi a rolului deţinut de
comunicarea lingvistică şi paralingvistică în apariţia, medierea şi diseminarea valorilor
transculturale.
 Aprofundarea competenţelor cognitive, aplicativ-practice şi relaţional-comunicative
dobândite prin programul de licenţă, formarea de competenţe şi abilităţi necesare continuării
studiilor universitare în ciclul doctoral.
Scurtă descriere a programului de studii:
Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (Language Studies for Intercultural
Communication) este un program masteral de cercetare și aprofundare. El se derulează pe un
parcurs de patru semestre, oferind studenților două trasee alternative de studiu: Comunicare
Interculturală și Cercetări de Lingvistică Aplicată. Aceste două trasee de studiu au puncte de
convergență în zona pregătirii fundamentale și în cea a perfecționării competențelor în domeniul
cercetării lingvistice și culturale. Diferența specifică dintre ele se evidențiază în sfera pregătirii de
strictă specialitate: cu orientare pregnant lingvistică, în cazul traseului Cercetări de Lingvistică
Aplicată, și orientare predominant interculturală, în ceea ce privește traseul Comunicare
Interculturală. Caracterul flexibil al programelor analitice permite sincronizarea conținutului și
metodelor asociate acestui program masteral cu cele mai recente cercetări, orientări și evoluții în
domeniul lingvisticii și interculturalității.
Dinamica relaţiei dintre cele două trasee opţionale circumscrise acestui program masteral în limba
engleză poate fi reprezentată astfel:

Semestrul 1

Trunchi comun (în limba engleză): pregătire fundamentală

TRASEUL I
Semestrul 2
Semestrul 3

Semestrul 4

COMUNICARE
INTERCULTURALĂ

DISCIPLINE
OPŢIONALE
pachetele 1A şi 1B
pachetele 2A şi 2B

TRASEUL II
CERCETĂRI DE LINGVISTICĂ
APLICATĂ

Trunchi comun (în limba engleză): cercetare sociolingvistică, elaborarea disertaţiei

Complexitatea problematicii abordate prin acest program masteral, precum şi studierea
interculturalităţii din perspectivă sociolingvistică justifică componenta interdisciplinară a acestuia,
a raportului dintre teorie şi practică, dintre componenta cognitivă a cursurilor şi deprinderile de
cercetare şi comunicare ale masterandului.
Perspective după finalizarea studiilor:





educație;
administrație publică, relații publice și relații internaționale;
organizații și companii multinaționale;
dezvoltarea de inițiative proprii în domeniul (inter)cultural și educațional.

