MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

CURS ONLINE DE INTERCOMPREHENSIUNE PENTRU STUDENȚI
ÎN CADRUL PROIECTULUI UNITA. UNIVERSITAS MONTIUM

APEL PENTRU CANDIDATURI
UNITA. Universitas Montium, noul proiect european pentru o integrare complexă a
activităților academice, aduce pentru studenții Universității de Vest din Timișoara
extraordinare oportunități și noi provocări didactice și culturale.
Astfel, consorțiul universitar din care face parte Universitatea de Vest din Timișoara,
alături de Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont
Blanc, Universidade da Beira Interior și Université de Pau et des Pays de l’Adour, și-a asumat
programatic și promovarea limbilor romanice și a diversității lingvistice.
Una dintre liniile directoare ale proiectului este dezvoltarea multilingvismului prin
practica intercomprehensiunii, ce permite facilitarea schimburilor și a comunicării între
actorii rețelei academice (studenți, cadre didactice, personal administrativ).
Având la bază ideea deținerii unor competențe parțiale ce permit învățarea mai multor
limbi grație originii lor comune (latina, în cazul limbilor vorbite în universitățile alianței
UNITA), strategiile de care uzează intercomprehensiunea răspund realităților actuale.
Metoda, care se bucură în țări ale Europei Occidentale de programe academice dedicate,
instaurează deopotrivă egalitatea dintre limbi.
Acesta este contextul în care a fost lansată invitația pentru înscrierea la un curs de
intercomprehensiune, adresată studenților din fiecare universitate participantă în proiect.

Telefon: 0256-592.303

Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310)
Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro
Website: www.uvt.ro

.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
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Denumirea cursului: Intercomprehensiunea între limbile înrudite.
Organizator: Universitatea din Torino, în cadrul proiectului UNITA. Universitas Montium.
Profesor: conf. univ. dr. Sandra Garbarino (Universitatea Lumière Lyon 2), vicepreședinte
APICAD (Asociația pentru Promovarea Intercomprehensiunii la Distanță)
Cui se adresează: Cursul se adresează tuturor studenților din anii I și II, licență, care au un
nivel B1 de cunoaștere a unei limbi romanice.
Când se desfășoară cursul: Semestrul I al anului universitar 2020-2021.
Durata cursului: 12 octombrie 2020 – mijlocul lunii decembrie 2020 (un semestru).
6 ore/săptămână, în format integral digital, online și offline.
Credite (ECTS): 9.
Locuri: Pentru fiecare universitate din consorțiul UNITA sunt disponibile câte 5 locuri.
Candidaturi: Studenții interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție către conf.
univ. dr. Valy Ceia, la adresa valy.ceia@e-uvt.ro, specificând limbile străine cunoscute.
Calendar pentru aplicații: Sunt așteptate candidaturile dumneavoastră până în 7 octombrie
2020.
Obiectivele cursului:
Cursul are drept obiectiv dezvoltarea capacității de intercomprehensiune prin
descoperire și folosirea principalelor strategii ale acestei metode de învățare.
Scopul este acela de a dezvolta competențele de intercomprehensiune, în scris și oral
(nivelul B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi), de a întări și
dezvolta strategiile metacognitive, dialogul intercultural și colaborarea în format online.
La finalul cursului studenții vor cunoaște principiile de bază ale intercomprehensiunii,
dobândind astfel cunoștințe fundamentale din lingvistica romanică, precum și strategiile
intercomprehensiunii. De asemenea, vor fi în măsură să aplice aceste principii și strategii în
situații reale de comunicare din sfera lor de studiu, prin intermediul intercomprehensiunii.
Alte informații: Programa cursului, modalitatea concretă de desfășurare a acestuia, metodele
de evaluare, instrumentele de lucru, alte informații, disponibile și în italiană și în engleză, se
găsesc
pe
pagina
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din
Torino:
https://www.lingue.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fdmt, precum și pe pagina proiectului
UNITA: http://univ-unita.eu/.
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