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Limbă şi literatură. Tendinţe actuale

2016-2018
Masteratul Limbă şi literatură. Tendinţe actuale propune o ofertă educaţională diversă, pe dublu
modul, lingvistic şi literar, în domeniul studiilor filologice aprofundate. Se adresează absolvenţilor de
licenţă – atât în sistem Bologna, cât şi în cel de lungă durată – care doresc o pregătire de specialitate
în vederea predării limbii şi literaturii române în învăţământul liceal, deschizând, totodată, perspectiva
studiilor de doctorat în filologie în cadrul Şcolilor doctorale ale Universităţii „Aurel Vlaicu”.

Discipline propuse:
• Literatura română. Autori fundamentali
• Romanistică  
• Mentalităţi şi reprezentări ale feminităţii în 
eposul eroic
• Paradigme culturale şi lingvistice
• Teoria modernă a naraţiunii
• Individualitatea limbii române între limbile 
romanice. Probleme controversate
• Influenţa limbii engleze asupra lexicului limbii
române. Elemente de etimologie
• Literatura română. Exil şi spaţii adiacente

• Multiculturalism, plurilingvism şi globalizare. 
Abordări contemporane
• Literatura hipertextuală: rescrieri moderne 
şi postmoderne
• Feţele citadinismului în romanul românesc 
interbelic
• Hermeneutica poeziei  
• Mitologie românească şi ilustrări literare
• Constructe identitare în proza feminină de la
sfârşitul  secolului XX şi secolul  XXI
• Direcţii şi mutaţii în critica literară
• Scriere academică

Înscrieri: 2-10 septembrie, Bd. Revoluţiei, nr. 77, sala 12, parter.Admitere (locuri bugetare): 10 septembrie 2016 (Complex M, str. Elena Drăgoi, nr. 2-4, et. II,
sala 218), ora 14.Locuri: 11 locuri bugetare, 39 locuri cu taxă.Criterii admitere: 60% media de licenţă și 40% nota interviului.

Competenţe profesionale:
- cercetarea fenomenului literar românesc şi universal din perspectiva direcţiilor critice şi a curentelor de
gândire contemporane: studii culturale şi de istoria mentalităţilor, gender studies, text şi intertext global, 
naratologie, hermeneutica poeziei şi teoriile receptării, hermeneutici ale spaţiilor literare centrale şi marginale;
- cercetarea fenomenului lingvistic din dublă perspectivă: istorică şi în contextul actual european (integrare
vs. globalizare);
- instrumentalizarea unei metodologii diverse: interdisciplinaritate, hermeneutică literară, comparatism,
investigaţie lingvistică, abordare integrată a problemelor textualităţii.
Statut profesional: cadru didactic în învăţământul liceal şi superior, filolog, documentarist, secretar literar,
redactor, editor, referent literar, scriitor, reporter.
INFORMAŢII: secretariat FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE.   TEL. 0257/219336.


