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

Educaţia pentru carieră universitară
142
90/120
1,5-2 ani
Master în Ştiinţe ale educaţiei (Master Profesional - MP )
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei

Cojocaru - Borozan Maia, profesor universitar, doctor habilitat; Pâslaru Vlad,
profesor universitar, doctor habilitat; Patraşcu Dumitru, profesor universitar,
Titularii de curs doctor habilitat Sadovei Larisa, conferenţiar universitar, doctor; Papuc Ludmila,
conferenţiar universitar, doctor; Ţărnă Ecaterina, conferenţiar universitar, doctor;
Rurac Ana, conferenţiar universitar, doctor
 Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un aact
echivalent de studii.
 Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
Precondiţii
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu.
Competenţe dezvoltate
în cadrul programului








Finalităţi de studii








Proiectarea
documentelor curriculare
destinate activităţii
didactice
universitare;
realizarea activităţi didactice universitare ;
soluţionarea problemelor educaţionale din mediul universitar;
comunicarea relaţională cu actorii mediului universitar;
realizarea cercetării în vederea ameliorării problemelor educaționale;
dezvoltarea profesională continuă.
să identifice resursele şi perspectivele de dezvoltare a pedagogiei
invăţămîntului superior ;
să utilizeze cunoştinţele teoretice şi practice avansate şi originale din
pedagogia invăţămmîntului superior in activitatea didactică şi de cercetare ;
să demonstreze capacităţi analitice
privind promovarea politicilor
educaţionale europene şi naţionale în învăţămîntul superior;
să deducă principalele evoluţii şi experienţe degajate din istoria educaţiei
universitare;
să realizeze diagnoze bazate pe cercetare în vederea rezolvării problemelor
din invăţămîntul superior prin integrarea cunoştinţelor noi sau
interdisciplinare;
să demonstreze eficienţă şi inovaţie în funcţionarea mecanizmelor
instituţionale existente la nivel naţional privind sistemului
menegementului de asigurare a calităţii educaţiei universitare ;



să utilizeze /elaboreze tehnologiile didactice universitare eficiente
pentru soluţionarea problemelor de formare profesională ;



să stăpînească instrumentarul tehnologiilor de autoevaluare a propriului



discurs educaţional;
să demonsteze autonomie în procesul de învăţare a independentă.

Descrierea succintă a Programului îşi propune profesionalizarea în următoarele domenii :
programului de studii -activitate didactică şi de cercetare în colegii, universităţi şi instituţii de cercetare
;
-consultanţă, formare şi expertiză în ONG –uri specializate în educaţia
universitară ;
-elaborare, implementare şi expertiză de proiecte educaţionale în problematica
educaţiei ;
-instituţii ,organizaţii de stat şi non-guvernamentale cu atribuţii educaţionale.
Cursuri din program Epistemologia ştiinţelor pedagogice
Istoria educaţiei universitare
Teoria şi metodologia curriculumului universitar
Cercetarea şi creativitătea psihopedagogică în învăţămîntul superior
Discurs didactico/ştiinţific
Managementul calităţii în învăţămîntul superior
Politici educaţionale în învăţămîntul universitar
Abordarea comparată a carierei profesionale
Evaluarea în învățămîntul superior
Tehnologii didactice universitare
Filosofia şi axiologia educaţiei
Etica cercetătorului în pedagogie
Programe ale UE de cooperare în înv.superior
Cultura emoţională a actorilor educaţiei universitare
Stagiu de practică la catedrele universitare
de
probleme,modelare
şi
simulare,
cooperare,
studiul
Strategii de predare - învăţare Rezolvare
individual,observarea sistemică,conversaţia euristică, lucrări practice, prezentări
video,invăţarea asistată de calculator şi multimedia,proiecte individuale şi de
grup,tehnici
de
invăţare
individualizată,dezbateri
,exerciţii
reflexive,prezentări,studiu de caz.
Unele cursuri ale programului de master sînt plasatre în platforma Moodle
Strategii de evaluare Evaluarea in baza itemilor. Portofoliu,dezbatere,lucrăre de sinteză , procedura
intrebărilor la examen,procedura ”reflectează –discută-raportează, eseu, proiect
individual şi de grup ,test reflecţii scrise,studiu de caz,recenzie asupra produselor
curriculare universitare ,analiza activităţii didactice universitare,
postere,modelarea,raport de practică pedagogic in universitate,teza de master..
Program de activitate Luni, mircuri : 1500–1 930; sîmbătă: 800 - 1400
Telefoane de contact 022358431

