Româna ca limbă străină/nematernă (RLS/RLNM)
Destinatari
Programul se adresează celor care doresc să se formeze/perfecționeze ca specialiști în
procesul de achiziție a limbii române de către vorbitorii nonnativi, indiferent că este vorba despre:
1. cetățeni străini, care învață limba română în diverse scopuri (academice, economice,
politice etc.), inclusiv copiii românilor din diaspora, pentru care pot fi necesare metode, strategii,
tehnici și materiale diferite de cele utilizate în cazul vorbitorilor nativi ‒ componenta RLS;
2. cetățeni români aparținând diferitelor etnii (maghiară, germană, ucraineană, romă etc.),
care învață limba română în clasele cu predare în limba minorităților naționale și pentru care limba
română reprezintă o limbă nematernă ‒ componenta RLNM.

Descrierea programului
Acest masterat profesional oferă posibilitatea unei specializări aprofundate în domeniul
RLS/al RLNM, bazându-se pe cele mai recente cercetări în domeniul științelor limbajului și al
didacticii limbilor-culturi (lingvistică cognitivă, lingvistică aplicată, sociolingvistică, antropologie
culturală, antropologie lingvistică etc.). Conține cursuri teoretice și aplicate, asigurând și cadrul
necesar pentru dobândirea de experiență într-un mediu profesional corespunzător, prin organizarea
unor ministagii de practică la Departamentul de limbă cultură și civilizație românească (DLCCR) și la
Institutul
Limbii
Române
ca
Limbă
Europeană
(ILR-LE).
Pentru
detalii:
www.romaniandepartment.com; www.learnromanianlanguage.com).

Direcțiile de formare:
1. cercetare în domeniul achiziției limbilor străine, cu aplicații pe RLS/RLNM;
2. predarea limbii și a culturii române diferitelor categorii de vorbitori nonnativi, în țară sau în
străinătate;
3. elaborarea curriculelor și a materialelor de specialitate adaptate diferitelor categorii de public și
unor contexte variate de predare-învățare a RLS/RLNM.
Competențele asigurate
• aprofundarea cunoștințelor de limba română din perspectiva abordării acesteia ca limbă
străină/nematernă;
• însușirea metodelor actuale de cercetare în domeniul achiziției limbilor-culturi, adaptate
domeniului RLS/al RLNM, ca și a metodelor de predare-evaluare a RLS/a RLNM;
• elaborarea curriculelor și a materialelor de specialitate;
• medierea culturală în abordarea culturii şi a civilizației românești, din perspectiva
plurlingvismului și a pluriculturalismului;
• utilizarea instrumentelor digitale în predarea RLS/a RLNM și în designul materialelor de
specialitate.

Experiența echipei de profesori
• predarea RLS la DLCCR, departament care funcționează de peste 47 de ani la UBB, și
evaluarea competențelor lingvistice, conform standardelor stabilite la nivel european;
• conectarea la ultimele teorii și recomandări din domeniul predării/al evaluării limbilor
străine, prin participarea periodică la conferințele celor două organizații internaționale care
se ocupă de managementul calității, ALTE și EAQUALS;
• formarea a peste: 4000 de cadre didactice care predau RLNM, în cadrul cursurilor de
perfecționare organizate în proiectele RLNM și EVRO; 100 de profesori de RLS din

•

universitățile românești și străine, pe parcursul modulelor de perfecționare organizate de
către ILR-LE; 200 de studenți, la modulul opțional de masterat Româna ca limbă străină;
elaborarea a numeroase studii teoretice și aplicate, care fundamentează materialele de
specialitate publicate de către echipa DLCCR, utilizate în toată lumea (de exemplu, manualele
de RLS, testele acreditate ALTE, suporturile de curs elaborate în cadrul proiectelor RLNM și
EVRO, 100 de filme didactice, însoțite de fișele de lucru aferente, disponibile gratuit pe
www.videoelearning.ubbcluj.ro, manualele pentru predarea RLNM la clasele I, a II-a, a III-a și
a V-a etc.).

Oportunități
Se asigură:
• asistența la cursurile practice de predare a RLS organizate la DLCCR și analiza unor secvențe
de curs asistate direct sau vizionate după înregistrări video;
• furnizarea unor modele pentru realizarea materialelor de specialitate adaptate nevoilor
concrete ale diferitelor tipuri de vorbitori nonnativi;
• implicarea în proiectele de cercetare și în atelierele organizate de către DLCCR și ILR-LE
(realizarea unor corpusuri pentru vorbitorii nonnativi sau a unor bănci de itemi pentru
exercițiile și activitățile destinate acestora, elaborare de materiale audiovideo destinate
vorbitorilor străini și de materiale de specialitate on-line pentru achiziția RLS etc.);
• elaborarea unor disertații de masterat și a unor teze de doctorat într-un domeniu al cercetării
puțin explorat în mediul românesc;
• colaborarea cu diferite entități de cercetare din universități și institute academice preocupate
de promovarea limbii, a culturii și a civilizației românești în întreaga lume sau cu diverse
centre de cercetare din domeniul IT, în scopul dezvoltării de noi materiale destinate achiziției
RLS/a RLNM, atât în clasă, cât și în mediul on-line.
Domenii vizate pe piața muncii
• cadre didactice (ciclurile primar, gimnazial, liceal) care predau/vor preda RLNM;
• cadre didactice care predau/vor preda RLS sau RL2 în învățământul universitar, în țară sau
în străinătate;
• filologi și lingviști interesați de achiziția limbilor-culturi, precum și de elaborarea de
materiale de specialitate în domeniul RLS/al RLNM.
Director de program
conf. dr. Elena Platon (Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, Departamentul de limbă, cultură și
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