
Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

Denumirea programului de master Formarea formatorilor

Scurtă descriere a programului

Programul de studii universitare de master este orientat pe Formarea formatorilor profesionişti
care vor lucra cu adulţii în domeniul public şi/sau privat în contextul dezvoltării abilităţilor de
învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarii competenţelor în acord cu nevoile de
profesionalizare specifice carierei adulţilor. Scopul programului constă în asigurarea setului de
competenţe psihopedagogice necesar în lucrul cu adulţii şi dobândirea calităţii de formator de
adulţi.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii programului de masterat la Specialitatea Formarea formatorilor pot activa în calitate
de formatori în instruirea adulţilor şi consultanţi în cadrul instituţiilor ce organizează stagii de
formare continuă; specialişti în instituţii publice (inspectorate, centre educaţionale, centre de
instruire a adulţilor etc.) cu responsabilităţi în formarea personalului şi evaluarea resurselor
umane; formatori în dezvoltarea competenţelor profesionale la locul de muncă.

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Metodologia cercetării în pedagogie şi psihologie -6 cr.
2. Statistica aplicată în pedagogie şi psihologie -6 cr.
3. Teorii şi practici ale învăţării la adulţi-6 cr.
4. Comunicarea în activităţile de formare a adulţilor -6 cr.
5. Managementul proiectelor şi fundraising-6 cr.
Semestrul 2 (30 Credite)
1. Metodologia formării adulţilor -6 cr.
2. Proiectarea şi evaluarea programelor de formare -6 cr.
3. TIC şi logistică -6 cr.
4. Cariera profesională -6 cr.
5. Managementul situaţiilor de risc -6 cr.
Semestrul 3 (30 Credite)
1.Managementul formării şi dezvoltării
resurselor umane în domeniul public şi privat-5
cr.
2. Marketing educaţional -5 cr.
3. Mentoratul în educaţia adulţilor -5 cr.
4. Analiza ocupaţională şi a calificărilor-5 cr.
5. Practica de specialitate-10 cr.

Cursuri optionale
-Managementul calităţii în formarea
adulţilor-5 cr.
-Coaching -5 cr.
-Legislaţia şi deontologia formării adulţilor
-5 cr.

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master-30 cr.


