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FACULTATEA DE LITERE
I. Specializarea Limba și literatura română
1. Predarea-învățarea textelor nonliterare în învățământul gimnazial/liceal
2. Clasic și modern în predarea noțiunilor de stilistică funcțională. Studiu de caz
3. Strategii didactice de predare a limbajelor de specialitate în învățământul liceal
4. Predarea elementelor de limbă și comunicare în învățământul gimnazial/liceal
5. Tradițional și modern în predarea-învățarea-evaluarea noțiunilor de morfosintaxă.
Studiu de caz. Aplicație
6. Elemente de predare a noțiunilor de sintaxă în învățământul gimnazial
7. Abordarea pronumelui în ciclul gimnazial prin metoda jocului didactic
8.Valorificări didactice în procesul predării-învăţării-evaluării adverbului în
învăţământul gimnazial
9. Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului limbii române. Strategii didactice
10. Implicaţii didactico-metodologice în predarea-învăţarea-evaluarea părţilor de
vorbire neflexibile în cadrul învăţământului gimnazial
11. Perspective didactice în predarea-învăţarea-evaluarea adjectivului pronominal la
nivelul învăţământului gimnazial
12. Strategii didactice de orientare a lecturii interpretative: simboliştii/ Tudor Arghezi/
Lucian Blaga/ Ion Barbu/ Ion Pillat/ Vasile Voiculescu
13. Strategii didactice de orientare a receptării textului dramatic: Camil Petrescu/
Lucian Blaga/ I.L. Caragiale
14. Modalităţi de ameliorare a receptării genului liric/ epic/ dramatic în gimnaziu
15. Strategii didactice interdisciplinare pentru ameliorarea receptării textului literar:
literatura şi celelalte arte
16. Comunicare scrisă. Scrierea funcţională şi speciile ei în învăţământul
gimnazial/liceal
17. Structura limbajului artistic la Ion Creangă. Valorificări didactice în învăţământul
gimnazial/liceal
18. Competenţa interculturală ca finalitate a predării limbii şi literaturii române în
învăţământul gimnazial/liceal
19. Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul activităților extracurriculare
din învățământul gimnazial/liceal
20. Cultura populară în contextul integrării europene a învățământului
gimnazial/liceal
21. Morfosintaxa pronumelui. Perspective metodico-științifice
22. Morfosintaxa verbului: perspective metodico-științifice
23. Personajul feminin în opera camilpetresciană. Interferențe didactice
24. Romanul ionic. Implicații metodologice

25. Implicații moral-creștine în literatura populară. Repere metodologice
26. Lirica filosofico-religioasă la Tudor Arghezi. Metodologii ale evaluării
27. Istoria literaturii române, de la vechi la nou; perspective metodico-științifice
28. Literatura română, în variantă tematizată; perspective metodico-științifice
29. Particularităţile abordării didactice a scriitorului... (Mihail Sadoveanu, Mircea
Eliade, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Cărtărescu ş.a.).

II. Specializarea Limba și literatura engleză
1. Modern methods and techniques for teaching vocabulary in primary and middle
school
2. Teaching English through project work
3. Developing creativity in the English class
4. Effective strategies to improve students’ productive skills in middle school
5. Improving English language proficiency through extracurricular activities
6. Developing speaking skills in English classes
7. Types of exercises for building English vocabulary
8. Methods for teaching English in primary school classes
9. Integrating modern technology in the English class
10. Interactive techniques in the English class
11. Modern strategies in teaching English grammar to high school students
12. Using mass-media resources in teaching English to young learners
13. Effective strategies for teaching English grammar (intermediate level)
14. Using audio-visual materials for developing speaking skills in the English class
15. Using cross-curricular contents in teaching English in primary/ secondary school
16. Developing Creativity in the English Class
17. Developing Communicative Skills through Group Work
18. Teaching Vocabulary through Games
19. Teaching English through Mass-Media Aids
20. Innovative methods and techniques of teaching vocabulary in ESL classes
21. Improving reading skills through multimedia activities
22. Improving listening skills through effective strategies and techniques
23. Teaching English to young learners through theme-based lessons
24. Integrating creative teaching activities in the English class
25. Teaching vocabulary through modern means in the English class
26. Developing young leaners’ speaking skills through games
27. Increasing students’ motivation in learning English
28. Developing speaking skills by means of translation exercises at advanced level
29. Strategies of teaching grammar in primary school
30. How to teach writing skills to upper-intermediate students
31. Teaching basic English vocabulary through pictures
32. Teaching English with modern technology

III. Specializarea Limba și literatura franceză
1. Apprendre le français par dialogues. Conversations faciles pour les débutants
2. Comment améliorer la compréhension orale en français ? (Je parle français ? Je
parle le français ? Je parle en français ?)
3. Améliorer l’expression orale en français authentique. (Niveau débutant)
4. Comment bien prononcer les lettres en français ? (Niveau débutant)
5. Jouons à nous connaître ! Apprendre le français en s’amusant
6. Enseigner, c’est créer des situations où l’autre peut apprendre (Niveau débutant)
7. Instruments et types d’évaluation dans la classe de FLE (Niveau débutant)
8. L’enseignement et l’acquisition du groupe nominal sujet en classe de FLE
9. L’enseignement-apprentissage du FLE dans un contexte mondialisé (méthodes et
procédés adaptés au niveau des apprenants de l’école roumaine actuelle:
collège/lycée
10. Des jeux didactiques à la communication en FLE
11. Les documents authentiques au service de l’enseignement-apprentissage du
français langue étrangère
12. Jouer pour parler français. Le rôle du jeu didactique dans la classe de langue
13. Le français sur objectifs spécifiques dans la classe de FLE
14. L’enseignement de l’expression écrite dans la classe de FLE
15. Panorama de la France. La valorisation des aspects socio-culturels dans
l’enseignement de la langue française
16. L’enseignement du FLE entre tradition et modernité
17. Stratégies de motivation en classe de FLE
18. La portée pédagogique de l’image dans l’enseignement du français
19. L’oral en classe de FLE : techniques et méthodes d’apprentissage. Niveau débutant
20. Usages et enjeux du numérique dans la classe de FLE
21. La conversation exolingue. Réalisation des objectifs communicatifs en classe de
FLE. Analyse des stratégies communicatives d'enseignement et d'apprentissage
22. Techniques d'enseignement de la grammaire dans l'approche communicative
23. Vers une pédagogie de la traduction. Rôle de la traduction dans l'acquisition de la
compétence communicative en classe de FLE
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