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CAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

FIŞA PROGRAMULUI DE STUDIU 
 
 

 Facultatea: ŞTIINŢE ALE EDU
Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei  
Programul de studiu: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 
 Competenţe generale  

Competenţe instrumentale:  
 
□ Capacitatea de analiză şi sinteză  
□ Capacitatea de organizare şi planificare  

 Comunicare scrisă şi orală în limba română  
 

e PC  
ivind managementul 

bleme  
 Capacitatea de a lua decizii  

 

□ Cunoştinţe generale de bază  
□ Cunoştinţe de bază necesare unei profesii  
□

 
□ Cunoaşterea a două limbi străine  
□ Abilităţi elementare de operare p
□ Abilităţi pr
informaţiei  
□ Capacitatea de a soluţiona pro
□

Competenţe interpersonale:  
 
□ Capacitatea de evaluare şi autoevaluare  

echipă  

ucra într-o echipă 
terdisciplinară  

 

 a colabora cu specialişti din 

precia diversitatea şi 

 a lucra într-un context 

acitatea de a avea un comportament 
tic  

 

□ Capacitatea de a lucra în 
□ Abilităţi interpersonale  
□ Abilitatea de a l
in

 
□ Abilitatea de
alte domenii  
□ Capacitatea de a a
multiculturalitatea  
□ Abilitatea de
internaţional  
□ Cap
e

Competenţe sistemice:  
 
□ Capacitatea de a transpune în practică 

e adaptare la noi situaţii  

 Abilităti de conducător  
 

elege cultura şi 

tea de a concepe proiecte şi de a 

 obţinerea calităţii  
 Voinţa de a reuşi  

cunostinţele dobândite  
□ Abilităţi de cercetare  
□ Capacitatea de a învăţa  
□ Capacitatea d
□ Creativitate  
□

 
□ Capacitatea de a înţ
obiceiurile altor ţări  
□ Abilitatea de a lucra independent  
□ Capacita
le derula  
□ Iniţiativa şi spiritul antreprenorial  
□ Preocuparea pentru
□



 

 
ţe psihopedagogice: proiectarea, organizarea şi coordonarea activităţilor 

ca

ompetenţe ştiinţifice: operaţionalizarea cunoştinţelor psihopedagogice specifice 

bi de circulaţie internaţională în 
omunicare, folosirea tehnicilor computaţionale în învăţare. 

 
le: gestionarea unor proiecte educaţionale şi conducerea operativă a 
grădiniţe, şcoli, grupe, clase). 

 Competen
instructiv-edu tive, utilizarea strategiilor didactice interactive, evaluarea prestaţiei elevilor şi 
a procesului de învăţământ, valorificarea creativă  a oportunităţilor instructive-educative, 
analiza şi diagnosticarea personalităţii elevilor, respectarea deontologiei în profesia didactică. 
 
C
învăţământului primar şi preşcolar şi de metodologia cercetării, utilizarea tehnicilor de 
informare şi de activitate independentă şi implicarea în procesul de dezvoltare continuă 
profesională. 
 
Competenţe de comunicare: afişarea unei atitudini empatice şi asertive în relaţiile cu elevii, 
părinţii, colegii şi comunitatea, utilizarea unei lim
c

Competenţe manageria
nor instituţii educative (u

 
 

 Debuşee profesionale  
 

• Profesor pentru învăţământul primar; 
• Profesor pentru învăţământul preşcolar; 
• Profesor pentru educaţie timpurie; 

 
 

• Învăţător/educatoare/profesor itinerant. 

 
 Semnătura Decan ____________________ Semnătura Şef de catedră ________________ 
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