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LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 

 
Domeniul de licență: Limbă și literatură 
Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 
 

1. Limba engleză. Fonetică și fonologie; 
2. Limba engleză. Morfologie; 
3. Cultură și civilizație în spațiul anglofon; 
4. Curs practic de limba și literatura engleză; 
5. Limba engleză. Sintaxă; 
6. Limba engleză. Lexicologie; 
7. Literatură engleză și americană. Poezie și 

teatru; 
8. Limba engleză. Semantică și stilistică; 
9. Literatura engleză și americană. Proză 
10. Metodica predării limbii engleze; 
11. Limba engleză. Pragmatică și socio-

lingvistică. 
 
Competențe vizate: 
 
Să utilizeze eficient și în mod interdisciplinar 
informații din domeniul literaturii sau al 
lingvisticii engleze; să predea, prin metode 
moderne, cunoștințe de literatură sau limbă 
engleză; să alcătuiască toate tipurile de evaluare a 
cunoștințelor de literatură sau limbă engleză; să 
evalueze, utilizând tehnici moderne de evaluare 
cunoștințe de literatură sau limbă engleză;  să 
redacteze cele mai diverse tipuri de text 
(informativ, argumentativ, documentar etc.); să 
traducă discursul literar, tehnic și științific. 
 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/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 și 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. Ioana MOHOR-IVAN 

 
Relații suplimentare la datele de contact : 
 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282 
Fax:      +40 236 468 061 


