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Departamentul Formare continuă  

oferă următoarele programe educaționale  

 

I. Programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice / manageriale din 

învățământul general și profesional tehnic 
 

Nr. 

d/o 

Cursuri de 600 ore (20 

credite) 

Cursuri de 840 ore (28 credite) Limba de 

instruire 

1.  Biologie  

Biologie și chimie 

Biologie și educație ecologică 

Biologie și fizică 

română, rusă 

2.  Chimie 

Chimie și biologie 

Chimie și fizică 

Chimie și biochimie 

română, rusă 

3.  Geografie 

Geografie și biologie 

Geografie și educație civică 

Geografie și istorie 

română, rusă 

4.  Fizică 

Fizică și chimie 

Fizică și discipline tehnice 

Fizica și informatica 

Fizică și matematică 

Fizica și astronomie 

română, rusă 

5.  Informatică Informatică și matematică română, rusă 

6.  Matematică  
Matematică și informatică 

Matematică și fizică 

română, rusă 

7.  Istorie  

Istorie și educație civică 

Istorie și geografie 

Istorie și psihopedagogie 

Istorie și științe sociale 

Istorie, filozofie și științe politice  

română, rusă 

8.  Limba franceză Limba franceză și Limba engleză  

9.  Limba engleză 

Limba engleză și Informatica 

Limba engleză și limba franceză 

Limba engleză și limba germană 

Limba engleză și psihologie 

 

10.  Limba şi literatura română  

Limba şi literatura română și 

universală 

Limba şi literatura română, limba rusă 

pentru școlile 

naționale, pentru 

școlile alolingve 

11.  
Educaţie civică / Educație 

pentru societate 

Educaţia civică și științe socio-umane 

Istorie și educație civică 

română, rusă 

12.  Dezvoltare personală  română 

13.  Discipline tehnice  română 

14.  Discipline economice  română 

15.  Discipline juridice   română 

16.  Silvicultura  română 

17.  Ecologie  română 

18.  Bazele antreprenoriatului  română 

19.  Management educațional  română 

 



Notă:  

 Programele de formare continuă multimodulare constituie din 4 module: 

A. Psihologie și pedagogie – 180 ore (6 credite) 

B. Probleme actuale la specialitate și didactica disciplinei – 240 ore (8 credite) 

C. Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-învățare-evaluare – 90 ore 

(3 credite) 

D. Dezvoltarea personală și profesională – 90 ore (3 credite) 

 La specialitățile duble programul prevede 840 ore, pentru a doua specialitate sunt 

planificate +240 ore (8 credite). 

 Participanții primesc la absolvirea cursurilor certificate emise de CTICE. 

 

II. Module tematice de formare profesională continuă pentru cadrele didactice/ 

manageriale din învățământul general și profesional tehnic* 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Nr 

ore/credite 

  Domeniul psihologie  

1.  Comunicare eficientă și managementul conflictelor în mediul școlar 30 ore/ 1 cr 

2.  Particularitățile de vârstă și provocările sec XXI 30 ore/ 1 cr 

3.  Inteligențe multiple și stiluri de învățare 30 ore/ 1 cr 

4.  Aspecte motivaţionale ale învăţării. 30 ore/ 1 cr 

5.  Prevenirea și combaterea violenței în școală  30 ore/ 1 cr 

6.  Intervenție și prevenire a fenomenului „bullying” în mediul școlar 30 ore/ 1 cr 

7.  Intervenții psihoeducaționale la copiii cu ADHD  30 ore/ 1 cr 

 Domeniul pedagogie  

8.  Curriculum național în contextul politicilor educaționale actuale  30 ore/ 1 cr 

9.  Noi forme de învățare 30 ore/ 1 cr 

10.  Forme de organizare și realizare a procesului educațional 30 ore/ 1 cr 

11.  Evaluarea rezultatelor școlare în baza standardelor de eficiență și 

referențialului de evaluare 

60 ore/ 2 cr 

12.  Managementul clasei de elevi 30 ore/ 1 cr 

13.  Educația pentru carieră 30 ore/ 1 cr 

14.  Educația inclusivă 60 ore/ 2 cr 

15.  Educația pozitivă și stiluri parentale de educație  30 ore/ 1 cr 

16.  Educația complementară 30 ore/ 1 cr 

 Dezvoltare personală și profesională  

17.  Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice 

/manageriale din învățământul general 

30 ore/ 1 cr 

18.  Elaborarea proiectului de dezvoltare profesională și a raportului de 

autoevaluare în procesul de atestare a cadrelor didactice 

30 ore/ 1 cr 

19.  Retorica în mediul educațional 60 ore/ 2 cr 

20.  Managementul proiectelor în domeniul educației  60 ore/ 2 cr 

21.  Profesorul de succes. Fundamente și bune practici în metadidactică 30 ore/ 1 cr 

22.  Inteligența emoțională și managementul stresului 60 ore/ 2 cr 

23.  Branding personal și profesional 60 ore/ 2 cr 

24.  Asigurarea internă a calității 30 ore/ 1 cr 

25.  Abordări de sprijin în învățarea pe parcursul vieții 30 ore/ 1 cr 

Notă:  

 Modulele tematice pot fi selectate în cadrul programului de formare continuă multimodular. 

 Modulele tematice pot fi oferite la solicitare. Termenii de realizare sunt negociabili. 

Participanții primesc la absolvirea cursurilor certificate emise de USM. 



III. Programe de recalificare profesională/ calificare suplimentară pentru cadrele didactice 

din învățământul general și profesional tehnic la următoarele specialități în volum de 

1800 ore /60 credite  
 

Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Numărul de 

audienţi, 

termenele şi 

limba de instruire 

la solicitare 

1.  Biologie  

2.  Chimie 

3.  Geografie 

4.  Fizică 

5.  Informatică  

6.  Matematică  

7.  Istorie  

8.  Educaţia civică  

9.  Istorie și educație civică (specialitate dublă) 

10.  Limba engleză 

11.  Limba franceză 

12.  Limba şi literatura română  

13.  Limba şi literatura rusă  

14.  Psihopedagogie 

15.  Psihologie 

16.  Modulul psihopedagogic 

 

Notă: 

 Participanții primesc la absolvirea cursurilor certificate emise de CTICE. 

 

 

IV. Program de de formare profesională continuă pentru personalul didactic din instituțiile 

de învățământ superior „Probleme actuale ale învățământului superior” 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea modulelor programului 

Nr ore/credite 

1.  
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice 

/manageriale din învățământul general 

60 ore/ 2 cr 

2.  Asigurarea calității în învățământul superior 60 ore/ 2 cr 

3.  Evaluarea formativă și sumativă a rezultatelor academice 60 ore/ 2 cr 

4.  Modernizarea lucrului/învățării individuale a studenților 60 ore/ 2 cr 

5.  
Utilizarea platformelor electronice în procesul de predare-

învățare-evaluare 

60 ore/ 2 cr 

6.  Educația adulților 60 ore/ 2 cr 

7.  Necesități și motivații vs provocări ale studenților 60 ore/ 2 cr 

8.  Managementul proiectelor 60 ore/ 2 cr 

9.  Retorica în învățământul superior 60 ore/ 2 cr 

10.  Strategii de marketing în mediul academic 60 ore/ 2 cr 

11.  Managementul resurselor personale  60 ore/ 2 cr 

12.  Branding personal și profesional 60 ore/ 2 cr 

13.  Managementul timpului 60 ore/ 2 cr 

14.  Capitalul psihologic în ecuația muncă-viață privată/familie 60 ore/ 2 cr 

15.  Ghidarea în carieră și bazele antreprenoriatului 60 ore/ 2 cr 

 

 

 

 

 



V. Programe de formare profesionala continua pe domenii de formare profesionala 
Nr. 
crt. Denumirea Nr ore/credite 

Biblioteconomie, informare §i studii arhivistice 
1. Formare Ludotecari 90 ore/ 3 cr 
2. Managementul inovativ in structurile infodocumentare 90 ore/ 3 cr 
3. Managementul proiectelor (pentru bibliotecari) 90 ore/ 3 cr 
4. Servicii noi in biblioteci 90 ore/ 3 cr 
5. Bazele biblioteconomiei si §tiintelor informarii 300 ore/ 10 cr 
6. Managementul Inovational al institutiilor Infodocumentare 300 ore/10 cr 
7. Tendinte actuale in activitatea bibliotecilor din invatamantul preuniversitar 300 ore/10 cr 
8. Tendinte actuale in activitatea bibliotecilor specializate 300 ore/10 cr 
9. Biblioteconomie (pentru bibliotecari §colari) 600 ore/ 20 cr 
10. Biblioteconomie, asistenta informationala §i arhivistica (curs de recalificare 

profesionala) 
1800 ore/60 cr 

Servicii hoteliere, turismului si agrement 
1. Managementul Patrimoniului Cultural National 90 ore/ 3 cr 
2. Management in activitatea de turism 300 ore/10 cr 
3. Managementul serviciilor in structurile de primire turistica 300 ore/10 cr 

Preventie $i interventie psihoIogicS la copii p adulti 
1. Strategii de prevenire §i interventie a fenomenului „bullying" 90 ore/ 3 cr 
2. Managementul resurselor personale si branding profesional 90 ore/ 3 cr 
3. Comunicarea eficienta in managementul conflictelor 90 ore/ 3 cr 
4. Inteligenta emotionala §i managementul stresului 90 ore/ 3 cr 
5. Interventii psihoeducationale la copiii cu ADHD si comportament opozant 90 ore/ 3 cr 
6. Strategii de interventie in lucru cu persoanele cu tulburari de personalitate 

si de comportament 
150 ore/5 cr 

7. Interventii cognitiv-comportamentale pentru copii si adolescenti 300 ore/10 cr 
8. Psihologia clinica a copilului §i adolescentului 300 ore/10 cr 

Asistenta sociali 
Managementul dezvoltarii strategice ale serviciilor sociale 300 ore/10 cr 

!§tiinte administrative 
1. Achizitii publice 60 ore/ 2 cr 
2. Reforma capacitatii civile 90 ore/ 3 cr 
3. Proiectarea si managementul procedurilor electorale 150ore/5 cr 
4. Elaborarea politicilor publice in activitatea administratiei publice locale 150 ore/ 5 cr 
5. Managmentul proiectelor (pentru functionari publici, membri sector 

asociativ, alte parti interesate) 
150 ore/5 cr 

Dezvoltarea produselor program si a aplicatiilor 
1. Aplicarea softurilor educationale 90 ore/ 3 cr 
2. Familiarizarea cu tehnologiile software inteligente 90 ore/ 3 cr 

Inginerie si management 
1 Educatia pentru drone 900 ore/ 30 cr 

l̂ tiinte politice 
1. Bazele securitatii Internationale 300 ore/10 cr 
2. Politica externa a Republicii Moldova 300 ore/10 cr 

Drept 
Teoria §i practica comunicarii juridice profesionale 300 ore/ lOcr 

Sef Departament Formare Continua Tatiana TURCHINA 




