Descrierea programului de master
Denumirea
programului de master
Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de
master

Pedagogia culturii emoţionale
142
90
1,5 ani
Master în Ştiinţe ale educaţiei (Masterat profesional)
Facultatea Pedagogie, catedra Ştiinţe ale Educaţiei

Cojocaru - Borozan M., dr. hab., prof. univ. (coordonator);
Titularii de curs Pâslaru Vl., dr. hab., prof. univ.; Sadovei L., dr.conf.;
Zagaievschi C. dr.conf.; Ţărnă Ec. dr.conf.; Ovcerencu N., dr.conf. ş. a.
 Studii superioare de licenţă din diverse instituţii de învăţămînt care au acumulat la Ciclul I 240 de credite transferabile.
 Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studiu în cazul în
Precondiţii
care candidatul vine din alt domeniu.
 Reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor de stat şi non-guvernamentale cu atribuţii de
gestionare a resurselor umane şi a relaţiilor interpersonale în mediul profesional.
 Persoane interesate de ocuparea sau consolidarea poziţiei socioprofesionale.
Competenţe dezvoltate  Crearea oportunităţilor de dezvoltare a carierei rezonante prin învăţarea socială a stilului
în cadrul cursului
psihoemoţional;
 Comunicarea bazată pe cultură emoţională;
 Interacţiunea socială şi integrarea eficientă în mediul social;
 Determinarea problemelor emoţionale şi a priorităţilor în dezvoltarea culturii sociale;
 Proiectarea/realizarea/evaluarea educaţiei pentru dezvoltare emoţională şi sănătate
mentală în învăţământ şi în alte domenii ale vieţii sociale;
 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare personală şi socioprofesională pentru soluţionarea
problemelor emoţionale în domeniul profesional şi privat;
 Cercetarea emoţionalităţii umane şi aplicarea rezultatelor în activitatea profesională, dar şi
în viaţa privată;
 Descrierea particularităţilor dezvoltării afective a individului;
 Explicaţia ştiinţifică a comportamentelor afective în mediul educaţional pentru
identificarea originii conflictelor interne şi externe de ordin emoţional;
 Exprimarea orientării emoţionale pozitive în conduita comunicativă;
 Estimarea caracterului relaţiilor emoţionale în mediul profesional;
 Autodepăşirea nivelului culturii sale emoţionale în raport cu standardele profesionale;
 Promovarea valorilor culturii emoţionale în familie şi în domeniul profesional: empatie,
echilibrul emoţional, responsabilitate socială, toleranţă la stres, optimism, încredere în

Finalităţi de studiu

Descrierea succintă a
programului de studii

Cursuri din program

sine, adaptabilitate, iniţiativă, expresivitate emoţională, comunicare nonviolentă,
managementul conflictului, cooperarea, autorealizare profesională şi personală.
 Să exprime cultură emoţională pentru comunicarea eficientă în mediul profesional şi privat,
 Să demonstreze cunoaşterea conceptelor fundamentale ale psihologiei emoţiilor şi a
pedagogiei culturii emoţionale (PCE);
 Să proiecteze cercetarea individuală a fenomenelor afective;
 Să identifice problemele fundamentale ale dezvoltării emoţionale;
 Să-şi asume responsabilităţi pentru stilul psihoemoţional;
 Să elaboreze strategii de sporire a nivelului de cultură emoţională;
 Să elaboreze proiecte de educaţie pentru dezvoltarea emoţională;
 Să elaboreze recomandări metodologice privind educaţia pentru dezvoltare emoţională;
 Să elaboreze text ştiinţific în domeniul PCE (teza de master în ştiinţele educaţiei);
Programul de master profesional Pedagogia culturii emoţionale se propune absolvenţilor
studiilor superioare de licenţă (ciclul I).
Scopul programului vizează facilitarea dezvoltării personale şi profesionale fiind orientat
spre soluţionarea problemelor de actualitate în practica educaţională – învăţarea socială
pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea intelectuală prin sporirea IQ şi dezvoltarea
emoţională prin formarea competenţelor emoţionale prin EQ; pentru anticiparea stresului
profesional şi în domeniul privat, soluţionarea eficientă a conflictelor intrapersonale şi
interpersonale şi pentru integrarea de succes în mediul socioprofesional.
Programul se proiectează pe durata de 3 semestre: sem.I, II – cursuri universitare şi stagiul
de practică de profesionalizare; semestrul III – practica de master.
Programul este deschis pentru a forma specialişti din diverse domenii ale vieţii sociale:
- coordonatori/manageri de resurse umane (instituţii - sector bugetar/privat şi ONG-uri);
- consilieri în proiectarea şi construcţia carierei;
- experţi şi formatori în dezvoltarea culturii emoţionale şi educaţia adulţilor;
- cadre didactice în instituţii de învăţământ superior (colegii, universităţi), în licee şi şcoli
profesionale;
- formatori în domeniul educaţiei pentru dezvoltare emoţională şi sănătate mentală;
- conceptori de proiecte pentru dezvoltarea afectivă a personalităţii;
- consultanţi şi evaluatori de programe privind orientarea profesională;
- prestatori de servicii în proiectarea/evaluarea de programe pentru activităţi sociale de
remediere a relaţiilor interpersonale;
- formatori a competenţelor de comunicare publică, politică cu înaltă rezonanţă socială.
Filosofia şi axiologia educaţiei
Teoria culturii emoţionale
Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei
Motivaţie şi bariere în dezvoltarea carierei profesionale
Stresul ocupaţional
Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale
Educaţie pentru dezvoltarea emoţională şi sănătate mentală
Ştiinţe ale comunicării
Discursul didactico-ştiinţific bazat pe cultură emoţională
Comunicare socială
Proiecte de dezvoltare emoţională
Creativitate şi inteligenţă emoţională
Stagiu de practică
Metodologia cercetării culturii emoţionale

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

Consiliere educaţională
Integrare socio-profesională optimă
Forme: Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare; Seminarul:
introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul - dezbatere, seminarul
în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: Învăţare centrată pe student; platforma Moodle,învăţare bazată pe probleme,
proiecte; învăţare mixtă, comunităţi de învăţare în reţea. Prelegeri interactive, lucrări de
laborator, seminare, consultaţii, stagii de practică, elaborarea tezei de master.
evaluarea competenţelor sociale de dezvoltare personală şi profesională, a competenţelor de
cercetare, predicţie, activitate autonomă şi creativă prin proiecte individuale de
cercetare/dezvoltare.
Luni -vineri 1400 – 1700
02235-84-31

