Descrierea programului de master
Denumirea
Didactica Educației Civice
programului de master
Codul programului 141.15 Științe ale Educației, Educație Civică
Număr de credite ECTS 90 credite
Durata de studii 1.5 ani
Calificarea obţinută Master în Științe ale Educației (Master Profesional - MP)
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de Facultatea de Istorie și Geografie, Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural
master
Dr. Cușcă Valentin, Dr. Musteață Sergiu, Dr. Ursu Valentina, conf. univ.
Titularii de curs
Pospai Aurelia, Dr. Nastas Jeni, Dr. Carabet Natalia etc.
- Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un act
echivalent de studii.
Precondiţii - Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite
ECTS la disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de
studii în cazul în care candidatul vine din alt domeniu.
Deţinătorul diplomei de Master vor dispune de următoarele competențe:
Competenţe dezvoltate
- de analiză a cadrului conceptual al disciplinei Educație civică
în cadrul cursului
- de identificare a fenomenelor și proceselor sociale, economice,
culturale, politice din societatea contemporană, care influențează
formarea cetățeanului;
- de posedare a metodologiei de proiectare, realizare și evaluare a
demersurilor didactice bazate pe formarea de competențe;
- de identificare a particularităților managementului grupului de elevi
din perspectiva dezvoltării competențelor etc.
- de utilizare a noilor tehnologii informaţionale în procesul de predare–
învățare-evaluare la orele de Educație civică;
Finalităţi de studii Deţinătorul diplomei de Master trebuie:
- să identifice problemele, să stabilească priorităţile în procesul de
predare–învățare-evaluare la orele de Educație civică;
- să cunoască şi să aplice metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul
Educației civice;
- să elaboreze proiecte comunitare;
- să demonstreze capacităţi de analiză în problemele de interes major al
domeniului Educație civică şi a problemelor ce interferează cu
domenii conexe;
- să adapteze realizările ştiinţifice în predarea–învățarea-evaluarea la
orele de Educație civică.

Descrierea succintă a Programul de master profesional Didactica Educației Civice se adresează
programului de studii absolvenților studiilor superioare de licență (ciclul I).
Scopul programului vizează profesionalizarea în domeniul didacticii
Educației Civice prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoștințe,
abilități și competenţe specifice domeniului și specializării, care să permită
adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului
gimnazial și liceal.
Programul se proiectează pe durata de 3 semestre: sem. I, II – cursuri și un
stagiu de practică de profesionalizare; semestrul III – practica de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele dezvoltării
domeniilor de formare pe plan mondial şi european, constituind, totodată, o
punte de legătură cu cercetarea psiho-pedagogică avansată, precum şi cu
pregătirea în cadrul programelor de studii universitare de doctorat.
Cursuri din program Metodologia cercetării pedagogice; Filosofia și axiologia educației; Educația
pentru democrație; Psihologia și pedagogia comunicării; Strategii didactice
la Educația Civică; Medierea conflictelor; Metodologia educației nonformale la Educația civică; Managementul grupului școlar; Educația
drepturilor omului; Strategii de evaluare la Educația civică etc..
Strategii de predare - Forme: Cursul: tematic, integrat, mixt.
învăţare Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop;
seminarul-dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza
exerciţiului.
Metodologie: Expunerea, explicația, studiul de caz, cercetarea, discuția,
problematizarea, activități în grup, folosirea resurselor comunității,
prezentări, proiecte academice și practice, conferințe etc.
Strategii de evaluare Evaluarea formativă se desfășoară prin: studiul și analiza actelor
legislative, analiza documentelor, studii de caz, chestionare, recenzii etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: prezentări, elaborarea proiectelor
didactice și extra-curriculare, portofolii.
Evaluarea finală se face prin susținerea tezei de master.
Program de activitate Joi-vineri - între orele 14.00-18.20, sâmbătă - între orele 8.30-13.50.
Telefoane de contact 022-24-07-94; 022-35-83-05.

