
 PROGRAM DE MASTERAT în  
Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 

 
 Scopul şi publicul ţintă 

 Programul de Masterat în Lingvistică 
aplicată – didactica limbii engleze este organizat 
de Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. 
Cuza" Iaşi cu scopul de a susţine pregătirea 
absolvenţilor facultăţilor de profil şi a 
profesorilor de limbi străine pentru a deveni mai 
competenţi şi mai eficienţi atât în clasă cât şi în 
profesie, în general. 

La baza predării competente şi eficiente a 
limbilor străine stau mai multe componente: 
limba şi cultura, elevii şi învăţarea, profesorii şi 
predarea, eul şi ceilalţi, instituţiile de educaţie, 
comunitatea şi viaţa profesională. Programul de 
masterat în lingvistică aplicată – didactica limbii 
engleze se adresează absolvenţilor şi profesorilor 
care demonstrează cunostinţe, deprinderi şi 
aptitudini în aceste direcţii. 
 
 perioada de desfăsurare:  

 patru semestre 
 
 număr de locuri: 

10 (buget) + 15 cu taxa 
 
 taxe: admitere - 200 RON;  
 taxa de studii pentru locurile cu taxă: 
2400 RON/an; 
 taxa de înmatriculare pentru locurile cu 
finanţare de la buget: 40 RON 
 

 Viziune 

 Viziunea programului se bazează atât 
pe cele mai recente teorii în domeniu, cât şi 
pe realitatea contextului profesional specific 
românesc, combinate cu conştientizarea 
necesităţii permanente de perfecţionare. 
 Programul încurajează progresul în 
domeniul predării limbii engleze printr-o mai 
bună stăpânire a cunoştinţelor, deprinderilor, 
atitudinilor şi aşteptărilor necesare unui 
profesor de limbi străine. Întrucât aşteptările 
create de propriul proces de învăţare sunt 
fundamentale în orice tip învăţare, programul 
îşi propune să dezvolte practica predării 
bazate pe reflecţie. Acest lucru se realizează 
prin cultivarea unei atitudini deschise, văzute 
ca o modalitate de promovare a dezvoltării 
profesionale continue. Studenţii sunt 
încurajaţi să înveţe pornind de la 
recunoaşterea dorinţei de a (se) (auto)evalua 
şi de a-şi examina propriile convingeri. 
 
 Strategii 

 Practicile educaţionale pe care şi le 
propune programul se bazează pe educaţia 
multilaterală a persoanei, şi pe învăţarea 
responsabilă individuală şi în grup. 
Studenţilor li se cere să observe, descrie, 
examineze şi să acţioneze asupra propriei 
experienţe şi asupra experienţei celor ce 
învaţă în jurul lor. Totodată, studenţilor li se 
cere să folosească aceste practici pentru a-şi 
formula o filozofie personală asupra predării, 
inspirată de ceea ce se întâmplă în profesie, 
în sala de clasă, şi în societatea în care 
traiesc. Studenţii işi conturează astfel o 

filozofie proprie a educaţiei încadrată în 
contextul valorilor pe care le recunosc şi le 
respectă. 
 
  Selecţia candidaţilor 
 Programul se adresează atât 
absolventilor Facultatilor de Litere cit şi 
absolvenţilor de la alte facultăţi interesaţi de 
predarea limbii engleze. Selecţia candidaţilor 
se face pe bază de dosar. 
 
 Avantaje 
 formare la standarde europene 
 aliniere la exigenţele Acordului de la 
Bologna 
 familiarizare cu cele mai recente 
tehnici şi tehnologii de predare 
 familiarizarea cu Cadrul European de 
Referinţă 
 participarea la programe internaţionale 
de tip Erasmus 
 colaborare cu cei mai prestigioşi 
profesori din liceele ieşene 
 pregătire pentru titularizare, definitivat 
şi grade didactice 

 
Perspective 

 îmbunătăţirea statutului profesional 
 acces la oportunitati superioare de 
angajare 
 acces la pozitii de predare în 
strainatate (UK, China) 

 
 
 
 



 
 
 
 Admitere 
 Înscrierea candidatilor: 

15 – 19 iulie 20 
 
 
 
 
Persoane de contact: 
 
Prof. dr. Anca CEHAN,  
email: acehan@uaic.ro 
 
Prof. dr. Ştefan COLIBABA,  
email: stefan.colibaba@euroed.ro 
 
Conf. dr. Oana MACARI,  
email: oanam@uaic.ro 
 
Detalii la adresa http://letters.uaic.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de studiu 
 

SEMESTRUL I 
Teorii referitoare la predarea limbii engleze ca 
limbă străină  
Însuşirea şi învăţarea limbilor străine  
Lingvistică pentru profesorii de engleză I  
Managementul instituţiilor care oferă servicii  
lingvistice  
Experienţa şcolii I  
 
SEMESTRUL II 
Testarea şi evaluarea 
Metodica predării limbii engleze I  
Locul literaturii în predarea limbii engleze  
Lingvistica pentru profesorii de engleză II  
Experienţa şcolii II  
 
SEMESTRUL III 
Evaluarea, crearea şi adaptarea materialelor  
Tehnologia instrucţională în predarea limbii  
Engleze  
Metode de cercetare a predării limbii engleze 
Metodica predării limbii engleze II  
Experienţa şcolii III  
 
 
SEMESTRUL IV 
Învăţarea englezei din perspectivă 
psiholingvistică  
Pragmatica şi discursul orei de limba  
engleză  
Învăţarea englezei într-o Europă comună  
Strategii didactice  
Cercetare şi pregătirea lucrării pentru 
conferinţa MA (asistenţă şi feedback) şi a 
dizertaţiei 
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