CENTRUL UNIVERSITAR NORD BAIA MARE
FACULTATEA DE LITERE
Masterat: LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN
 Este singurul masterat de limba română din nord-vestul țării, care funcționează, după model Bologna,
începând cu anul 2007.
 Are cele mai multe locuri bugetate dintre toate masteratele existente la Facultatea de Litere.
Admiterea se face în acord cu regulamentul UTCN pentru vara anului 2020 pe baza unui interviu
(telefonic), dar se ia în considerare și media de la examenul de licență și, în cazul egalității, media
anilor de studiu din facultate.
 Se adresează în primul rând absolvenților de filologie, psihopedagogie, jurnalism, filozofie,
etnologie, teologie, comunicare și relații publice, care doresc să aprofundeze cunoștințele de limba
română în vederea profesării în învățământul universitar, liceal, gimnazial, preșcolar, în presă,
biblioteci, administrație sau în orice alt domeniu.
 Cele 4 semestre cuprind discipline utile viitorilor profesori, dar și celor dornici să-și îmbogățească
bagajul de cunoștințe general umaniste: Dinamica vocabularului limbii române; Probleme
controversate de gramatică; Practica limbii: ortografie și ortoepie; Vocabularul fundamental al
limbilor romanice; Istoria limbii române literare; Sociolingvistică; Elemente de lingvistică spațială;
Norma și uzul în limbă; Antroponimie romanică; Stilistică funcțională / Semantică descriptivă/
Pragmalingvistică; Onomastică; Lingvistică aplicată; Practica profesională; Practică pentru
elaborarea disertației; Etică și integritate academică (vezi https://litere.utcluj.ro/files/planuriinvatamant/PI_M_LIT_19-20_aprobate.pdf).
 Oferă în cadrul planului de învățământ (opțional) disciplinele de psihopedagogie necesare nivelului
al II-lea: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Proiectarea și managementul
programelor; Orientări moderne în teoria și practica evaluării; Metodologia cercetării educaționale;
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității; Educație metacognitivă; Consiliere
educațională și orientare; Managementul organizației școlare; Practică pedagogică (în
învățământul liceal, postliceal și universitar).
 Este util cadrelor didactice – care doresc să se perfecționeze în vederea obținerii definitivatului,
gradului al doilea, gradului I –, jurnaliștilor, funcționarilor publici, politicienilor (care doresc să
utilizeze corect limba română) etc.
 Celor interesați să facă performanță, li se oferă posibilitățile:
1. de a continua studiile în cadrul Școlii doctorale de Filologie de la Centrul Universitar Nord Baia
Mare, prin cei doi conducători de doctorat: prof. univ. dr. habil. Daiana Felecan și prof. univ. dr.
habil. Oliviu Felecan (directorul masteratului) (v. https://onomasticafelecan.ro/);
2. de a fi implicați în proiecte de cercetare, de a publica în reviste de specialitate din țară și din
străinătate, de a participa la manifestări științifice prestigioase, pentru a lua contact cu noutățile
bibliografice și cu activitatea științifică desfășurată de cercetători din țară și din străinătate.
 Informații suplimentare:
Prof. dr. Oliviu Felecan: olifelecan@yahoo.com , 0743.770876
Prof. dr. Daiana Felecan: daiana18felecan@yahoo.com , 0745.803381
Lector dr. Alina Bugheșiu: alina.bughesiu@gmail.com , 0751.255755

