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14 Ştiinţe ale educaţiei
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Master în educaţie pentru leadership în instruire
FACULTATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
ŞI A CELOR CU FUNCŢII DE CONDUCERE,
Catedra Management educaţional

Cojocaru Vasile Gh., dr. hab. pedag., prof univ; Patraşcu Dumitru, dr. hab.
pedag., prof univ; Cojocaru Valentina, dr. ed., conferenţiar universitar; GoraşPostica, dr. hab. pedag., prof univ; Pospai Aurelia, dr. psih., conf. univ;
Titularii de curs Vinnicenco Elena, dr.ped., conf. unive; Macari Pavel, dr. şt. matemetice; Zgardan
Aliona, dr. şti. Filologice; Ţap Elena, master ştiinţe ale educaţiei;

Precondiţii

Competenţe necesare pentru realizarea programului de master
Competenţe generale:
Competenţe dezvoltate
1. cunoaşterea conceptelor fundamentale ale pedagogiei şi managementului
în cadrul cursului
educaţional;
2. viziune de ansamblu asupra procesului educaţional şi a elementelor
constituente ale istoriei pedagogiei sociale naţionale şi universale;
3. abilităţi de elaborare şi realizare a unuei program de educaţie pentru
dezvoltarea instituţiei educaţionale în diferite contexte;
4. adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la procesul de educaţie a
clasei, onstituţiei şi comunităţii;
5. interpretarea fenomenelor manageriale, liderism şi educaţionale din
perspectivă interdisciplinară (pedagogică) şi transdisciplinară, în contextul
epocii şi lumii în permanentă schimbare.
Competenţa gnoseologică
 Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale ştiinţei pedagogice şi manageriale;
 Identificarea şi selectarea surselor bibliografice pentru asimilarea şi aplicarea
informaţiei noi;
 Amplificarea cunoştinţelor teoretice în dependenţă de noile realităţi ale
activităţii profesionale.
Competenţa prognostică
 Determinarea problemelor şi priorităţilor în dezvoltarea ştiinţei pedagogice şi
manageriale;
 Evaluarea perspectivelor implementării noilor conţinuturi în procesul
instructiv-educatv;
Competenţa praxiologică
 Inventarea şi proiectarea noilor concepţii în legătură cu leadershipul în
instruire, operaţionalizarea terminologiei de ultimă oră;
 Documentarea holistică în raport cu o problemă de interes profesional;

 Alegerea variantelor de soluţionare a problemelor din domeniu;
 Eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii, adaptate
la condiţiile clasei, instituţiei educaţionale;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea situaţiilor practice
nestandardizate;
 Aplicarea rezultatelor proprii şi ale celor străine în activitatea profesională.
Competenţa de cercetare/de investigaţie
 Prezenţa unei viziuni de ansamblu asupra procesului de leadership contemporan
în instruire şi educaţie;
 Cunoaşterea surselor de referinţă în domeniu;
 Proiectarea unui program de instruire, educaţie pentru dezvoltare privind
subiectul ales;
 Abilitatea de a prezenta (oral) rezultatele unei investigaţii, de a participa la o
discuţie/dezbatere ştiinţifică;
Priceperea de a face rezumate, referate, avize, adnotări la textele ştiinţifice
proprii şi străine

Finalităţi de studii

Deţinătorul diplomei de master trebuie să posede:
Abilităţi de elaborare şi realizare a unui proiect de educaţie-instriure pentru
dezvoltarea cadrelor didactice în domeniul ştiinţelor educaţiei;

Capacităţi de analiză, diagnoză şi consiliere
a problemelor
educaţionale de pe poziţiile leadershipului;

Abilităţi de a identifica potenţiale conexiuni dintre aspectele
cunoştinţelor în domeniu şi aplicarea lor în procesul educaţional;

Capacităţi de determinare a varietăţii contextelor în care se poate
desfăşura lieadershipul în instruire şi educaţie;

Abilităţi de interpretare a fenomenelor educaţionale din perspectivă
interdisciplinară şi transdisciplinară, manageriale în contextul epocii şi lumii în
permanentă schimbare;

Capacităţi de adaptare a realizărilor ştiinţifice din alte domenii la
procesul de educaţie pentru dezvoltarea formabililor;

Abilităţi de a conduce/monitoriza programe de educaţie şi instruire;

Abilităţi de a desfăşura activităţi de leadership educaţional, elaborare şi
realizare a unei activităţi pedagogico-manageriale în diferite contexte.

Competenţe de proiectare şi realizare a unui program de formare
continuă, prin utilizarea diverselor modalităţi de perfecţionare a competenţelor
pedagogice şi de lider.

Abilităţi de a elabora proiecte de activitate profesională din diverse
perspective.

Competenţe de soluţionare colaborativă a problemelor la nivel de lider.


Programul de studii include cursuri de bază la evoluţia şi tendinţele în teoria
Descrierea succintă a
programului de studii leadershiului / teoria leadershipului; teoriile învăţării (tehnologii de instruire);
psihologia comunicării / comunicarea şi cultura emoţională; managementul
proiectelor; comunicarea academică (discurs şi prezentare); etică şi comunicare;
management de buget/ managementul grupului/ managementul organizaţiei
şcolare; managementul schimbării; evaluarea profesională; designul educaţional /
LSDGC; stagiu de practică şi cursuri opţionale la formarea competenţelor; educaţia
adulţilor; conflictologia; managementul educaţiei incluzive şcoala în cadrul
comunităţii
Strategii de predare - Metode activ – participative, învăţarea diferenţiată, învăţarea problematizată,
învăţare învăţarea euristică, învăţarea algoritmică, Tehnologii tradiţionale și moderne.

Strategii de evaluare

Program de activitate

Telefoane de contact

Evaluarea rezultatelor pregătirii prin masterat se realizează cu aplicarea
sistemului de credite transferabile
Procesul de evaluare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor este constituit
din două componente esenţiale: evaluare formativă (curentă) şi evaluarea sumativă
(examene de curs şi susţinerea tezei de masterat).
Evaluarea formativă şi sumativă se va realiza prin diverse forme de
verificare a cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice:
examinare orală (prezentare orală); examinare în scris (teste, portofolii, proiecte
individuale şi de grup, sarcini creative, referate, eseuri, recenzii etc.; examinare
combinată (susţinerea publică a tezei/ proiectului); evaluare prin sarcini practice
(studii de caz: individual, în grup etc.); evaluare asistată de calculator etc.
Evaluarea curentă va constitui cel puţin 60% din nota finală. Fiecare unitate de curs
din programul de master finalizează obligatoriu printr-un examen.
Evaluarea finală presupune susţinerea publică a tezei de Masterat.
Învăţămînt cu frecvenţă la zi şi
Început: 1 septembrie
Sfîrşitul anului universitar –1 iulie
Durata săptămînii de studii – 5 zile
Durata anului universitar – două semestre a cîte 15 săptămîni fiecare.
Durata sesiunilor de examene – 2-3 săptămîni.
Sesiunile de recuperare vor fi organizate cu taxă, în perioada de după fiecare
sesiune de examene, în timpul vacanţelor.
Vacanţe de iarnă (de Crăciun), de primăvară (de Paşti) şi de vară.
Stagiile de practică sunt obligatorii şi se desfăşoară în perioadele stabilite.
022 -35 – 83 – 72; 022 – 24 – 07 – 28; 022 – 24 – 07 – 96; 022 – 35 – 83 – 77

