
ORDIN 

 

Nr. 08-1008       din 26.12.2019 
 
Conţinut: aprobarea temelor tezelor de master şi a 

coordonatorilor ştiinţifici, 
Facultatea de Litere, 
învăţământ cu frecvenţă, 
Ciclul II, studii superioare de master 

 

 

 

 În corespundere cu Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare la master, 

ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvenului nr. 464 din 28.07.2015, a aproba temele tezelor de 

master şi conducătorii ştiinţifici pentru elaborarea tezelor de master de către masteranzii 

Facultăţii de  Litere, după cum urmează: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

studentului 

Numele, prenumele 

coordonatorului 

ştiinţific 

Tema tezei de master 

Didactica literaturii universale (120) 

1. Apostoliuc Irina conf. univ. dr. Leahu 

Nicolae 

Lectura și comprehensiunea 

memoriilor. „Amintirile unei fete 

cuminți” de Simone de Beauvoir 

2. Crudu Cristina lect. univ. dr. Hariton 

Natalia 

Studiul, în liceu, a prozei 

memorialistice: demers teoretico-

didactic (aplicații pe „Poezie și 

adevăr” de Goethe) 

3. Nazarco Liubov conf. univ. dr. Vrabie 

Diana 

Strategii de lectură în cadrul unității 

de conținut „Aventură și călătorie” 

din clasa a XII-a („Dragoste de viață” 

de Jack London) 

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (română)(120) 

1. Cerpacov Angela conf. univ. dr. Leahu 

Nicolae 

Strategii de predare a prozei scurte 

(aplicații pe texte de Mihail 

Sadoveanu) 

2. Gogu Adriana conf. univ. dr. Trinca 

Lilia 

Comunicarea: dimensiuni ale 

educației interculturale 

3. Miron Mariana conf. univ. dr. Vrabie 

Diana 

Atelierul de lectură și discuții în 

demersul educațional liceal (aplicații 

pe lirica română postmodernistă) 

4. Patrașco Marina conf. univ. dr. Leahu 

Nicolae 

Conceptul de „exercițiu aplicativ” la 

textele narative (aplicații pentru liceu) 

5. Țurcanu Ecaterina conf. univ. dr. Leahu 

Nicolae 

„Argumentația” ca tip de scriere 

despre textul literar în gimnaziu și 

liceu 

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (rusă)(120) 

1. Lucașova Anastasia conf. univ. dr. Sirota 

Elena 

Теоретический и методический 

аспекты изучения  глаголов 

восприятия (на материале 

художественных текстов). 



2. Polișciuc Pavel conf. univ. dr. Brajuc 

Vladimir 

Этические, эстетические и 

эпистемологические проблемы при 

изучении русской литературы в 10-

12 классах 

3. Poneatovscaia 

Natalia 

conf. univ. dr. Dolgov 

Veaceslav 

Растительная символика в прозе И. 

С. Тургенева (литературоведческий 

и дидактический аспекты) 

Limbi moderne aplicate (engleză) 

1. Bantaș Aliona lect. univ. dr. Mascaliuc 

Victoria 

Particularități ale traducerii filmelor 

educative (în baza desenelor animate 

pentru copii) 

2. Cebanu Marina lect. univ. dr. Mascaliuc 

Victoria 

Particularități ale traducerii 

documentelor pe pagina oficială a 

guvernului gov.md. 

3. Cebotari Alina lect. univ. dr. Mascaliuc 

Victoria 

Particularități ale traducerii 

materialelor publicitare 

4. Cecan Eugenia conf. univ. dr. Ţaulean 

Micaela 

Traducerea titlurilor de ziare (bazate 

pe ziarul „Times”) 

5. Goncear Marina lect. univ. dr. Mascaliuc 

Victoria 

Particularități ale traducerii noutăților 

pe portalul euronews (în baza 

articolelor Sci-tech) 

6. Pervov Loida conf. univ. dr. Ţaulean 

Micaela 

Caracteristici lingvistice ale traducerii 

textelor comice: bazate pe poveștile 

lui M. Twain și O. Henry. 

7. Samusi Iulia lect. univ. dr. Mascaliuc 

Victoria 

Particularități ale traducerii ghidurilor 

turistice 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rector       Natalia Gașițoi 

 

 

 
Ex.: Lidia Boleac 

Tel.:3 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDIN 

 

Nr.  09-654      din 05.12.2019 

 
Conţinut:aprobarea temelor tezelor de licenţă şi 

conducătorilor ştiinţifici, 
Facultatea de Litere, 
învăţământ cu frecvenţă redusă, 
Ciclul I, studii superioare de licenţă 
anul universitar 2019-2020 

 

 În corespundere cu Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licență, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 

29.10.2015, în temeiul deciziei Consiliului Facultății de Litere (Proces verbal nr. 9 din 27 iunie 

2019) se aprobă temele tezelor de licență și conducătorii științifici pentru anul universitar 2019-

2020, învăţământ cu frecvenţă redusă, după cum urmează: 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele 

studentului 

Numele, prenumele 

coordonatorului 

ştiinţific 

Tema tezei de licență 

Limba şi literatura română 

1. Balan Ana conf. univ., dr. Trinca 

Lilia 

 Conținuturile la disciplina limba 

română vs dezvoltarea abordărilor 

interculturale 

2. Biţa Cristina conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Strategii didactice de valorificare a 

snoavei în ciclul gimnazial (``Păcală 

în satul lui`` de Ioan Slavici) 

3. Bolfosu Inga lect.univ., dr. Hariton 

Natalia 

 Forme de stimulare a creativității 

elevilor în gimnaziu: cercul de lectură 

4. Buga Viorica conf. univ., dr. Răciula 

Lilia 

 Limba și stilul lui Nichita Danilov 

5. Carp Marinela conf. univ., dr. Enciu 

Valentina 

 Incipitul și finalul textului epic. 

Strategii didactice de analiză și 

interpretare în gimnaziu și liceu 

6. Crudu Ana conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Valorificarea didactică a pastelului 

floral în ciclul gimnazial 

7. Cucu Cristina conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Strategii de predare a conceptului de 

„instanță narativă” în ciclul liceal 

(``Patul lui Procust`` de Camil 

Petrescu) 

8. Cuţuc Valeria conf. univ., dr. Trinca 

Lilia 

 Particularități sintactice în opera lui 

Matei Vișniec 

9. Darciuc Olga conf. univ., dr. Trinca 

Lilia 

 Competența interculturală la orele de 

limba română 

10. Ghenghea-cechina 

Angela 

conf. univ., dr. Leahu 

Nicolae 

 Lectura și comprehensiunea textului 

``descriptiv`` în gimnaziu și liceu 

11. Guzum Ana conf. univ., dr. Enciu 

Valentina 

 Configurații didactice ale predării-

învățării noțiunii de postmodernism 

în liceu (aplicații pe texte de Marin 

Sorescu) 



12. Lipsiuc Ana conf. univ., dr. Leahu 

Nicolae 

 Predarea temei „Cartea, obiect 

cultural” 

13. Munteanu-badîl 

Veronica 

conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Predarea temelor literare 

``Timpul``/``Istoria`` în clasa a IX-a 

14. Musteaţă Cristina conf. univ., dr. Leahu 

Nicolae 

 Lectura, comprehensiunea și 

interpretarea ``snoavei`` în gimnaziu 

15. Nogai Stela conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Predarea elegiei în liceu (aplicații pe 

lirica lui Lucian Blaga) 

16. Popadiuc Zinaida conf. univ., dr. Vrabie 

Diana 

 Strategii de predare a elementelor de 

structură a textului dramatic 

(``Despot-vodă`` de Vasile 

Alecsandri) 

17. Primblas Alina conf. univ., dr. Leahu 

Nicolae 

 Metode de predare a conceptului de 

``portret literar`` în școală 

18. Scutari Victoria conf. univ., dr. Trinca 

Lilia 

 Particularități sintactice în opera lui 

Mircea Cărtărescu 

19. Serdeşniuc Luis conf. univ., dr. Răciula 

Lilia 

 Limba și stilul lui Gabriel Chifu 

(opera poetică) 

20. Țurcan Aliona lect. univ. Moraru 

Anatolie 

 Strategii de predare a nuvelisticii lui 

Gala Galaction în gimnaziu și liceu 

Limba şi literatura rusă 

1. Dascal Iuliana conf. univ., dr. Pascari 

Larisa 

 Методика формирования  

коммуникативных 

интерпретационных умений 

учащихся в процессе работы над 

сочинением по русскому языку. 

2. Iurciuc Daniel lect.univ.,dr. Gorlenco 

Fiodor 

 Риторические приёмы в 

профессиональной деятельности 

педагога 

3. Mazur Ilona conf. univ., dr. Sirota 

Elena 

 Репрезентация концепта вода во 

фразеологической картине мира 

(на материале русского языка) 

4. Moroz Dmitri conf. univ., dr. 

Suzanskaia Tatiana 

 Особенности фантастики в романе   

М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

5. Şcerbacova Tatiana conf. univ., dr. Dolgov 

Veaceslav 

 Художественные особенности  

воплощения образа духа  дома в 

русской поэзии первой трети Х1Х 

века. 

 

 

Rector       Natalia Gașițoi 

 

 
Ex.: Lidia Boleac 

Tel.:3 89 

 


