Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de master
STUDII DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Domeniul fundamental: Ştiinţe Umaniste şi Arte
Contact:
Domeniul de master: Filologie
admitere-lit@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Litere
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE, m.gheorghe@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 de analiză, reflecţie şi interpretare asupra sistemului conceptual şi al modelelor teoretice
ale domeniului filologiei;
 de concepere a demersului pedagogic în domeniul limbii şi literaturii române la ciclul liceal;
 de cercetare în domeniul ştiinţelor limbii şi literaturii;
 de relaţionare cu partenerii (colegi, elevi, părinţi, parteneri din mediul socio-cultural şi
economic al comunităţii)
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul Studii de limba şi literatura română este conceput ca un masterat de
aprofundare în domeniul Limbă şi literatură. El se adresează mai ales absolvenţilor programelor de
licenţă din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii
profesori de limba şi literatura română. Programul le oferă acestora posibilitatea dobândirii de
competenţe superioare în domeniul literaturii şi al lingvisticii, dar dezvoltă şi o importantă
componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenţilor inserţia pe piaţa muncii şi în alte
domenii decât cel didactic.
În acelaşi timp, programul de pregătire a fost conceput în aşa fel încât poate fi urmat de
absolvenţi ai oricărui program de licenţă, cu condiţia ca aceştia să probeze dobândirea de
competenţe generale şi specifice din domeniul limbi şi literaturi.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții acestui program pot lucra ca profesori de limba şi literatura română în ciclul liceal sau
gimnazial, ca asistenți de cercetare în institute de cercetări lingvistice sau de teorie şi istorie
literară, ca redactori de carte sau redactori de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală, ca
realizatori de emisiuni culturale (radio, TV) sau ca referenți de specialitate în instituții de cultură.

