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Calendarul universitar (în săptămâni) 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Iarnă Primăvară Vară 

I 12.09-24.12 

(15 săptămâni) 

30.01-20.05 

(15 săptămâni) 

09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

22.05-12.06 

(3 săptămâni) 

- 24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 

17.04-24.04 

Paşte 

(1 

săptămâni) 

28-06-31.08 

(10 săptămâni) 

II 12.09-19.11 

(10 săptămâni) 

- 09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

- Practica de 

specialitate 

21.11-23.12 

(5 săptămâni) 

 

24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 

17.04-24.04 

Paşte 

(1 

săptămâni) 

- 

Cod 

 

Modulul/Disciplina 

 

 

Total ore Numărul de 

ore 

 

Numărul de 

ore pe 

săptămână 
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Semestrul I 

F.01.O.01 Metodologia cercetării în pedagogie şi 

psihologie  

150 30 120 1 1 E 5 

F.01.O.02 Statistica aplicată în pedagogie şi 

psihologie  

150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Educaţia şi formarea personalităţii  300 75 225 2 3 E 10 

F.01.O.04 Istoria şi filosofia educaţiei creştine  150 45 105 2 1 E 5 

S.01.O.05 Pedagogia socială   150 45 105 2 1 E 5 

Total  900 240 660 8 8 5 30 

Semestrul II 

S.02.O.06 Teorii psihologice ale personalităţii  300 75 225 2 3 E 10 

S.02.O.07 Consilierea familiei: adulţi şi copii  150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.08 Psihodiagnostic educaţional  150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.09 Didactica educaţiei moral-spirituale  150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.10 Învăţătura şi morala creştină  150 30 120 1 1 E 5 

Total  900 240 660 7 9 5 30 

Semestrul III 

S.03.O.011 Modele educaţionale în creştinism  150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.012 

S.03.A.013 

Consiliere educaţională  

Bioetica  

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.014 
S.03.A.015 

S.03.A.016 

Consilierea spiritual-creştină  
Biblia ca text  

Leadership spiritual  

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.017 
S.03.A.018  

Consiliere în situaţie de criză  
Psihopedagogia comportamentului deviant 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.019 Practica de specialitate 300  300   E 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900    30 

Total  3600 640 2960 23 25 14 120 



Stagiile de practică 

Nr. d/o Stagiile de practică Sem. Săptămâni Ore Perioada 
Număr de 

credite 

1. Practica de specialitate III  5 300 Noiembrie-

Decembrie 
10 

 Total    300  10 

 

LISTA CURSURILOR LA LIBERA ALEGERE 

Cod Denumirea unităţii de curs 
Total 

ore 

inclusiv 
Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

ind-ual 

L.02.A.01 Axiologia educaţiei creştine 150 30 120 examen 5 

L.03.A.02 Patristica 150 30 120 examen 5 

 Total 300 60 240 2E 10 
 

Prerechizit pentru programele de master  ale domeniului de formare profesională „Ştiinţe ale Educaţiei” 

 

Notă explicativă 

 

Programul de studii universitare de master este orientat pe specificul profesionalizării, în 

sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul consilierii psihopedagogice a 

persoanelor de diverse categorii de vârstă din perspectiva axiologică creştină, pe de o parte, dar 

şi a predării educaţiei moral-spirituale şi religiei la diferite nivele ale învăţământului 

preuniversitar şi universitar, pe de altă parte.  

Fiind etapa superioară de pregătire şi formare profesională, acest master răspunde, atât 

solicitărilor de aprofundare a cunoştinţelor psihopedagogice a absolvenţilor primului nivel de 

formare profesională universitară, cât şi acelora de creare a unei noi atitudini morale, de asanare 

a vieţii în societatea de cunoaştere a valorilor spirituale autohtone, valori care permit participarea 

la configurarea spaţiului cultural-religios european. 

Organizarea unui master în domeniul educaţiei creştine răspunde dimensiunii axiologice a 

acesteia şi unor cerinţe de ordin politic şi moral la nivel naţional. Profesionalizarea la nivel de 

performanţă superioară a absolvenţilor programului de licenţă presupune adaptarea conţinutului 

procesului didactic la cerinţele procesului Bologna, aprofundarea cunoştinţelor generale de 

pedagogie şi psihologie naţională şi universală cu aplicabilitate practică, studierea şi înţelegerea 

aprofundată a diversităţii patrimoniului spiritual. 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână 
Forma 

de 

evaluar

e 

Număr 

de 

credite Contact 

direct 

Lucru 

indivi-

dual 

C
u

rs
 

S
em
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a
ri

i 

L
a
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r 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 

F.01.O.003 Teoria educaţiei 180      E 6 

F.01.O.004 Psihologia proceselor cognitive 150      E 5 

F.01.O.007 Teoria instruirii 150      E 5 

F.01.O.010 Psihologia afectivităţii şi proceselor 

reglatorii 

150      E 

 

5 

F.01.O.011 

 

Psihologia personalităţii şi 

însuşirilor de personalitate 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice 

120      E 4 

 Total 900      6E 30 



Personalul didactic va fi capabil să asigure o orientare multidirecţională a tinerilor în 

sistemul de învăţământ, într-un demers educaţional global, integrator, realizat cu profesionalism 

şi responsabilitate. 

Printre cele mai importante abilităţi ale consilierului, care se vor dezvolta pe parcursul 

studiilor de master sunt: ascultare activă, observare critică, empatie, răbdare, sensibilitate, 

sprijinirea emoţională a clienţilor şi încurajarea acestora de a-şi exprima trăirile, respect, 

deschidere, toleranţă, flexibilitate, acceptare pozitivă necondiţionată, orientat spre propria 

dezvoltare şi dezvoltarea celorlalţi, prezenţă de spirit şi înţelegerea diversităţii etc. 
 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Consiliere educaţională şi spirituală 

 

Competenţe generale/generice 

 Cunoaşterea, interpretarea şi aprecierea politicilor educaţionale ale statului; 

 Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educaţional şi acordurilor internaţionale la care a 

aderat Republica Moldova; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea contextului social, economic, cultural şi politic al 

învăţămîntului şi a funcţionării şi dezvoltării acestuia; 

 Acceptarea, producerea şi valorificarea inovaţiilor/schimbărilor în sistemul de 

învăţământ; 

 Acceptarea şi promovarea valorilor naţionale, europene şi general umane; 

 Comunicarea, inclusiv într-o limbă străină de circulaţie internaţională, şi prin utilizarea 

tehnolgiilor informaţionale şi relaţionarea eficientă în diferite situaţii sociale şi 

profesionale; 

 Proiectarea şi realizarea formării profesionale continue în contextul educaţiei pe 

parcursul întregii vieţi. 

 Cooperarea şi soluţionarea constructivă a conflictelor interpersonale şi instituţionale, a 

situaţiilor problemă în domeniul educaţional. 
Competenţe specifice 

 Cunoaşterea şi înţelegerea problematicii educaţiei creştine 

 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale creştine 

 Consilierea psihopedagogică din perspectiva valorilor creştine 

 Managementul educaţiei creştine în context instituţional 

 Elaborarea de programe şcolare de religie (oficiale şi opţionale) şi de curriculumuri de 

cateheză pentru diferite categorii de vârstă 

 Organizarea activităţilor educative/ didactice religioase, în maniera interdisciplinară 

 Evaluarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice din perspectiva axiologiei 

creştine 

 Organizarea şi desfăşurarea de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei creştine. 
 

Unitate de curs (modul) / Finalităţile 

de studiu 

Nr. 

credite 

cod U.C Competenţe specifice 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării în pedagogie 

şi psihologie 

5 F.01.O.01 +   +    + 

Statistica aplicată în în pedagogie şi 

psihologie 

5 F.01.O.02 +   +    + 

Educaţia şi formarea personalităţii 10 F.01.O.03 + + +  + +   

Istoria şi filosofia educaţiei creştine 5 F.01.O.04 +    +  +  

Pedagogia socială 5 S.01.O.05    + + + +  



Teorii psihologice ale personalităţii 10 S.02.O.06  +   + +   

Consilierea familiei: adulţi şi copii 5 S.02.O.07   + +     

Psihodiagnostic educaţional 5 S.02.O.08   + +     

Didactica educaţiei moral-spirituale 5 S.02.O.09 + +  + + + +  

Învăţătura şi morala creştină 5 S.02.O.10 +    + + +  

Modele educaţionale în creştinism 5 S.03.O.011 + +   + + +  

Consiliere educaţională  

Bioetica  

5 S.03.A.012 

S.03.A.013 

  +     + 

Consilierea spiritual-creştină  

Biblia ca text  

Leadership spiritual 

5 S.03.A.014 

S.03.A.015 

S.03.A.016 

+  +     + 

Consiliere în situaţie de criză  

Psihopedagogia comportamentului 

deviant 

5 S.03.A.017 

S.03.A.018 

  +     + 

Practica de specialitate 10 S.03.O.018  + + + + + + + 

Teza de master 30  + + + + + + + + 

 

 

 


