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Programul de studii masterale: Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică”(Master, 2 ani, limba română)

Program acreditat de ARACIS şi validat de minister prin OM 4630/11.08.2010 apărută în MOf. 595/23.08.2010
Obiective educaţionale
- Formarea şi/sau dezvoltarea competenţelor generale şi specifice pentru cariera didactică

•

Competenţe profesionale

Oportunităţi profesionale
- Cadre didactice în învăţământul secundar sau superior
- Manageri în învăţământul secundar sau superior
- Formatori în educaţia adulţilor
Competenţe şi calificări
Competenţele specifice de acumulat
Cognitive:
• CP1. Capacitatea de înţelegere, analiză şi sinteză a noţiunilor domeniului şi utilizarea limbajului specific, adecvat
formării iniţiale aprofundate pentru cariera didactică.
• CP2. Capacitatea de explicare şi valorizare a noţiunilor din ştiinţele educaţiei relaţionate politicilor şi strategiilor
existente şi previzionate pentru formarea iniţială aprofundată a cadrelor didactice.
• CP3. Capacitatea de elaborare a specificaţiilor metodologice pentru proiecte educaţionale corelate societăţii
informaţionale.
Funcţional – acţionale
• CP4. Dezvoltarea capacităţii de aplicare şi transfer a cunoştinţelor în vederea dezvoltării unor aplicaţii educaţionale
• CP5. Dezvoltarea componentei comunicaţionale – faţă în faţă şi la distanţă (virtuală) sprijinită de IT -, în vederea
consolidării celei didactice/educaţionale şi manageriale;
• CP6. Stimularea învăţării de tip E-learning şi a creativităţii bazată pe IT, prin adecvarea cerinţelor învăţării
transformative la posibilităţile tehnologice.
Atitudinale
• CP7. Adaptabilitatea la evoluţia tehnologiei comunicaţionale şi informaţionale şi dobândirea unui comportament
adecvat, pozitivant, raportat la utilizarea acesteia în situaţii educaţionale;
• CP8. Motivarea spre învăţarea permanentă
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•

Competenţe
transversale

CT1. Dezvoltarea autonomiei şi responsabilităţii studenţilor prin însuşirea şi aplicarea principiilor, normelor de etică şi
deontologiei profesionale, specifice expertului în ştiinţele educaţiei.
• CT2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de deschidere către variatele interacţiuni sociale într-o lume globalizată,
diversă şi multiculturală.
• CT3. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi
programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
• CT4. Conturarea nevoilor de formare proprii prin raportarea la cadrul legal naţional şi european care reglementează
evoluţia în carieră.
Responsabil program de studii: prof. univ. dr. Dorin Herlo, 0722823767, dorinherlo@gmail.com, marți 12-13, sala 123
•

