MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
Codul şi denumirea
Programului de master:
Număr de credite ECTS:
Durata de studii:
Calificarea obţinută:
Facultatea, Catedra ce
coordonează programul
de master:
Titulari de curs:
Precondiţii:

Finalităţi de studii:

Competenţe dezvoltate în
cadrul cursului
Descrierea succintă a
programul de studii:

Strategii de predareînvăţare:

142.10 90
1,5 ani
Master în Management educaţional
Facultatea Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a Celor cu
Funcţii de Conducere; Catedra Management Educaţional
doctori habilitaţi în ştiinţe, profesori universitari, conferenţiari
universitari
La studiile de master în Management educaţional se înscriu
persoanele cu studii superioare pedagogice, care activează în
instituţiile educaţionale preuniversitare, au vechime de muncă nu
mai puţin de 3 ani, ocupă funcţii ce conducere, sau sunt cadre
didactice
Studiile contribuie la iniţierea în ştiinţa şi practica conducerii,
obţinînd competenţe în politici educaţionale, management general,
management educaţional, managementul resurselor umane,
leadership,
managementul
schimbării
în
învăţămînt,
managementul de curriculum, managementul calităţii în educaţie,
managementul resurselor nonumane, self-management, tehnologii
informaţionale, utilizarea metodelor de cercetare pedagogicomanagerială, consiliere în carieră, marketing educaţional,
managementul excepţiilor, managementul performanţelor
de comunicare şi relaţionare; psihososiciale; de utilizare a
tehnologiilor informaţionale; de conducere şi coordonare; de
evaluare; de gestionare şi administrare a resurselor; ce vizează
dezvoltarea instituţională; ce vizează şelf-managementul etc.
Program de studii cursuri şi teme cu referire la bazele
managementului educaţional, managementul resurselor umane
bazat pe competenţe, managementul schimbării în învăţămînt,
managementul calităţii educaţiei, tehnologii informaţionale şi
comunicaţionale, management de curriculum, managementul
resurselor nonuman, metode avansate de cercetare şi analiză
pedagogică-managerială, consiliere în cariera profesională,
marketing educaţional, elaborare/administrare de proiecte,
managementul performanţei, stagii de practică ştiinţificomanagerială, elaborarea tezei de master
Strategiile de predare-învăţare recurg la activităţi cu contact direct
şi lucru independent, metoda tradiţională / academică, metoda
electronică E-Learning (la distanţă); accent se pune pe strategiile
de tip participativ: prelegeri-dezbateri, problematizare, studii de
caz, locuri didactice şi de rol, simulări, proiectare

Strategii de evaluare:

Exigenţe:

Program de activitate:

Telefoane de contact:

psihopedagogice şi manageriale, seminarii şi lucrări de laborator,
cercetare ştiinţifică, realizarea activităţilor individuale de lucru cu
prezentarea obligatorie a rezultatelor ş.a.
Evaluarea activităţii masteranzilor include evaluarea sistemică /
formativă, evaluarea intermediară, examen.
Metode şi tehnici de evaluare: chestionare orală, lucrări scrise,
lucrări practice, demonstrări, scări de opinii, teste docimologice şi
proiecte. Evaluarea activităţii corespundere cu criteriile sistemului
de notare şi a sistemului de credite transferabile.
să cunoască teoriile, concepţiile, problemele teoretice şi
metodologice ale managementului; să prezinte proiectul de
studiere şi cercetare a managementului în organizaţiile
educaţionale; să prezinte proiectul de dezvoltare a instituţiei de
învăţămînt; să poată aprecia şi respecta ideile colegilor; să accepte
modul de gândire a colegilor; să arate că posedă elemente ale
culturii manageriale şi organizaţional.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din
notă corespunde rezultatului evaluării finale la examen, 30% din
notă constituie evaluările curente realizate pe parcursul
semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 30 %
din notă constituie rezultatul evaluării calităţii lucrului individual
al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul,
participare la discuţii, prezentări, activitate la seminare, lucrări
practice etc.
Studiile se desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinului
Ministerului Educaţiei nr. 948 din 01.02.2011, pe sesiuni de două
săptămîni: sesiunea I – octombrie; sesiunea II – noiembrie –
decembrie; sesiunea III – ianuarie – februarie; sesiunea IV –
martie – aprilie; sesiunea V – septembrie – octombrie; sesiunea VI
– noiembrie – decembrie; sesiunea de absolvire – februarie.
022 24 07 28; 022 35 83 72; 022 24 07 96; 022 35 83 77

