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Tipul stagiului 

Total ore 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite Total,ore Contact direct Studiu individual 

Practica de iniţiere în specialitate 150  150 C 5 

Practica de specialitate 120  120 C 4 

Practica de cercetare, 

documentare și redactare finală a 

lucrării de licență 

240  240 C 8 

Stagiile de practică realizate de către studenţii specialităţii limba și literatura română și limba engleză sunt parte 

integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice 

acumulate de către studenţi pe parcursul  anilor de studii şi formării competenţelor  în perspectiva determinării 

domeniului de cercetare ulterioară. 

Practica de iniţiere are scopul de a forma studenţilor competenţe generale pentru specialitatea dată, a oferi 

informaţii referitor la direcţiile de dezvoltare care se conturează la ora actuală în  ştiinţele filologice, la procesele 

care determină evoluţia lingvisticii şi literaturii contemporane și se realizează în cadrul Institutului de Filologie al 

AŞM, precum şi alte subdiviziuni ale AŞM din domeniu. Reieşind din interesele şi motivaţia personală, studenţii 

îşi determină domeniul de cercetare şi conducătorul ştiinţific  pentru a realiza o serie de investigaţii şi a acumula 

material pentru proiectele de an şi teza de licenţă, precum şi continuarea studiilor/cercetărilor în cazul satisfacerii 

criteriilor de eligibilitate şi a motivării personale. 

Practica de specialitate se realizează în scopul consolidării şi aprofundării cunoştinţelor teoretice, a priceperilor şi 

deprinderilor formate în cadrul activităţilor didactice din sala de curs. Activitatea practica se efectuează  sub 

conducerea responsabilului de practică, în strânsă conlucrare cu tutorele ştiinţific, care participă la aprecierea 

tematicii tezelor de an a studenţilor, la identificarea şi definitivarea  scopului şi obiectivelor cercetării. La 

finalizarea practicii de specialitate studentul este obligat să prezinte un raport, care include o descriere a situaţiei 

în domeniu, determinarea unei probleme şi mecanismele de soluţionare cu unele implicări practice. 

Practica de licenţă are drept scop a oferi studentului posibilitatea sa finalizeze cercetările iniţiate în cadrul 

practicii de specialitate şi efectuate pe parcursul anilor de studii în cadrul activităţilor individuale. În această 

perioadă studentul lucrează individual, fiind ghidat de conducătorul tezei de licenţă, manifestând capacitate de 

analiză şi sinteză a informaţiei, spirit de iniţiativă personală, creativitate şi ingeniozitate. Studentul este obligat să 

redacteze teza de licență conform normelor de redactare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale: 

- să acumuleze cunoştinţe şi competenţe cuprinse în activităţile specifice domeniului în care practicanţii îşi 

desfăşoară stagiul, prin plasarea lor în situaţii reale de muncă;  

- creşterea motivaţiei pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaştere a acesteia în context real;    

- să formeze competenţe privind relaţiile interumane în procesul de muncă (spirit de echipă, abilităţi de 

comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii muncii); 

- să cunoască principalele direcţii de cercetare în domeniul filologiei;  

- să cunoască principiile şi metodologia cercetării ştiinţifice; 

- să fie la curent cu realizările în domeniu naţional şi în plan mondial. 

Competențe specifice: 
- să definească noţiunile fundamentale ale lingvisticii şi literaturii; 

- să explice faptele de limbă din diferite idiomuri; 

- să-şi dezvolte abilităţi de lucru  cu atlase şi hărţi dialectale, corpusuri de texte etc.; 

- să conștientizeze particularităţile limbii române și ale limbii engleze; 



- să înțeleagă tendinţele contemporane şi perspectivele de dezvoltare ale domeniului; 

- să cunoască algoritmul realizării unei cercetări ştiinţifice; 

- să  analizeze  rezultatele obţinute prin prisma datelor din literatura de specialitate; 

- să cunoască cerinţele de  elaborare a tezelor de licenţă. 

Finalităţi de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să generalizeze  cunoştinţele din domeniul ştiinţelor filologice; 

- să aplice metodologia contemporană de cercetare în evidenţierea relaţiilor interdisciplinare;   

- să identifice direcţiile prioritare de cercetare în ştiinţa filologică; 

- să elaboreze şi realizeze proiecte de cercetare în domeniul filologic; 

-  să fie capabili a consulta sursele moderne pentru a fi la curent cu direcţiile prioritare de dezvoltare ale 

domeniului; 

- să utilizeze terminologia lingvistică și literară în expunere principalelor probleme teoretice şi practice; 

- să facă diverse concluzii în baza analizelor întreprinse; 

- să elaboreze şi să planifice diverse tipuri de cercetări dialectale sau folclorice pe teren; 

- să  valorifice conceptele teoretice în analiza limbilor concrete; 

- să evalueze relaţia dintre general şi particular, abstract şi concret, teoretic şi practic în funcţionarea limbilor;  

- să stabilească corelaţia dintre limbă ca fenomen universal de comunicare şi varietatea de limbi naturale de pe 

glob; 

- să-şi exprime poziţia în abordarea problemelor controversate privind teoria limbii și teoria literaturii; 

- să-și expună punctual  de vedere propriu asupra problemelor științifice; 

- să reflecte asupra normelor sociale şi relaţiilor interpersonale şi  acţionarea în vederea îmbunătăţirii acestora; 

- să elaboreze şi realizeze proiecte de cercetare în domeniul filologic; 

- să abordeze coerent probleme din domeniul ştiinţelor socioumane într-un mediu specializat sau nespecializat. 

Condiții prerechizit: pentru a audia cursul, studenții trebuie să acumuleze credite la disciplinele  Introducere în 

lingvistica generală,  Introducere în teoria literaturii, Fonetica şi dialectologia limbii române, Morfologia, 

Sintaxa, Sociolingvistică, Istoria literaturii române. 

Teme de bază: Familiariza cu principalele direcţii de investigare şi metodele contemporane aplicate în cercetare. 

Practică dialectologică.  Identificarea subiectului de cercetare pentru teza de an. Identificarea şi definitivarea  

scopului şi obiectivele cercetării. Analiza şi sinteza fenomenelor de limba şi a celor ale procesului literar. 

Identificarea problemelor de cercetare în domeniul filologiei. Formularea legităţilor de funcţionare ale 

fenomenelor lingvistice şi literare. Interpretarea teoriilor lingvistice. Descrierea materialului factologic din limbile 

studiate, inclusiv şi analiza contrastivă a limbilor Aplicarea diverselor metode de lectură. Comunicare orală şi 

scrisă în limba engleză. Elaborarea de proiecte şi analiza metodologiei de efectuare a cercetării. Pregătirea unei 

comunicări pentru conferința studențească. Redactarea şi susținerea tezei de an şi tezei de licenţă.  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activități în grup, platforma  e-lerning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: jurnalul practicii, rapoarte, participări la discuţii, susținerea tezei de 

an, presusținerea tezei de licență.   

Bibliografie selectivă: 

1. Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior (ciclul I - studii superioare de 

licenţă, ciclul II - studii superioare de masterat, studii superioare integrate şi învăţământ medical şi 

farmaceutic) aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1-1 din 31 ianuarie 2014. 

2. Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului naţional de Credite 

de Studiu, pus în aplicare prin ordinul Ministrului Educaţiei nr.72 din 20.09.2010; 

3. Regulamentul - Cadru privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei. 
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