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Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 
1. Fonetică și fonologie; 
2. Ortografie; 
3. Punctuație; 
4. Teoria literaturii; 
5. Lexicologie; 
6. Morfologie; 
7. Teoria literaturii; 
8. Folclor; 
9. Morfologie; 
10. Sintaxă; 
11. Literatură română. Genuri și specii literare; 
12. Semantică; 
13. Sintaxă; 
14. Stilistică; 
15. Literatură română. Genuri și specii literare; 
16. Retorică și argumentare; 
 
Competențe: 
C1.1 Definirea conceptelor, identificarea şi 
exemplificarea limbajului specific lingvisticii 
generale, teoriei literare şi comparatisticii; 
cunoașterea unor metode de analiză specifice 
studiului interdisciplinar al științelor umaniste; 
C2.2 Interpretarea relației dintre mesajul oral sau 
scris şi contextul său, explicarea tehnicilor 
argumentative şi de construcție a mesajului în 
limba română şi în limba modernă;  
C3.2 Explicarea si interpretarea realității 
lingvistice contemporane. Explicarea 
principalelor linii de evoluție a limbii române, a 
diferențelor dintre normă şi uz;  
C3.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de 
comunicare orală sau scrisă; utilizarea 
informației teoretice în aplicații practice 
(predarea limbii române, monitorizarea şi 
optimizarea comunicării verbale etc.); 
 C4.2 Explicarea formelor de evoluție a literaturii 
române (epoci, curente, genuri etc.) şi 
interpretarea fenomenului literar în context 
istoric şi cultural. Explicarea unor concepte cheie 
în înțelegerea literaturii român precum şi 
interpretarea textului folcloric. 

CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbă 
si literatură în deplină concordanță cu etica 
profesională;  
CT2. Relaționarea în echipă; comunicarea 
interpersonală şi asumarea de roluri specific;  
CT3. Organizarea unui proiect individual de 
formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de 
formare prin activități de informare, prin proiecte 
în echipă şi prin participarea la programe 
instituționale de dezvoltare personală şi 
profesională. 
 
Programele conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări şi/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie 
profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. 
Diploma de conversie profesională conferă 
titularului dreptul de a ocupa posturi 
didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
în concordanță cu noua specializare. 
Cadrele didactice care finalizează programe de 
conversie profesională după finalizarea cu 
diplomă a ciclului I de studii universitare de 
licență se încadrează numai în învățământul 
preșcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe 
catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele 
didactice care finalizează programe de conversie 
profesională după finalizarea cu diplomă a 
ciclului II de studii universitare de master se pot 
încadra la orice nivel al învățământului 
preuniversitar. 
 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
Conf. dr. Gina NECULA 
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. +40 336 130 142 
Fax +40 236 468 061 


