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Calendarul universitar (în săptămâni) 

Academic calendar (Weeks) 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
CONTENTS OF THE CURRICULUM 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs 

Module /subject 
 

 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 

including 

Numărul de 

ore pe 

săptămână 

Forma de 

evaluare 
Assessment 

form 

Nr. 

credite 
Number 

of 

credits 
Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

indivi-dual 

Individual 

work. C
u

rs
 

L
ec

tu
re

 

S
em

in
a

r 
S

em
in

a
r 

  

Semestrul I 

F.01.O.01 Metodologia cercetării în pedagogie 

şi psihologie/Methodology of scientific 

research and applied statistics in pedagogy 

and psychology 

150 30 120 1 1 E 5 

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

psihologie / Statistics applied in 

pedagogy and psychology 

150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Management general/ General 

management 
300 60 240 2 2 E 10 

F.01.O.04 Managementul educaţional/ The 

management of quality in education 
150 60 90 2 2 E 5 

S.01.O.05 Managementul proiectelor/ Project 

Management 
150 45 105 1 2 E 5 

Total  900 240 660 7 9 5 30 

Semestrul II 

S.02.O.06 Tehnici avansate de comunicare şi 

negociere în educaţie//Advanced 

Techniques of Communication and 

Negotiation in Education 

300 75 225 2 3 E 10 

S.02.O.07 Psihodiagnostic managerial/ 
Educational Psychodiagnostic 

150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.08 Managementul finanţelor în educaţie/ 
Financial management in education 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.09 Managementul curriculumului/ 
Curriculum management 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.10 Deontologie şi legislaţie şcolară/ 

Deontology and school legislation 

150 30 120 1 1 E 5 

Total  900 240 660 7 9 5 30 

Semestrul III 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice 

Didactic activities 

Sesiuni de examene 

Exams 
Stagii de 

practică 

Practicums 

Vacanţe 

Vacation 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II 
Iarnă 

Winter 

Primăvară 

Spring 

Vară 

Summer 

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) 

- 



S.03.A.011 

S.03.A.012 

S.03.A.013 

Managementul strategic / Strategic 

management  

Managementul calităţii în educaţie/ 

Management’s quality in Education 

Management intercultural/ 

Intercultural Mangement 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.014 Marketing educaţional/ Educational 

Marketing  

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.015 

S.03.A.016 

Managementul resurselor umane/ 

Human resources management 

Managerul şi arta managerială/ 

Manager and managerial art 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.017 

S.03.A.018 

Psihologia managerială/ Managerial 

Psychology 

Managementul schimbării/ 

Management of change 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.019 Practica de specialitate/ Professional 

Internship 
300  300   E 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 

                                                             Semestrul IV   

 Teza de master/ Master thesis 900  900   E 30 

Total  3600 640 2960 22 26 16 120 

 

 
Stagiile de practică 

 

 

 

Cursuri la liberă alegere  
Semestrul Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total 

ore 

inclusiv Numărul de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

C
u

rs
 

S
em

in
a

r
   

Semestrul II Securitatea psihologică/ 

Psychological security 

150 45 105 2 1 E 5 

Semestrul III Evaluarea psihologică a 

personalului/  

Psychological evaluation 

of staff 

150 40 110 2 2 E 5 

  300 85 215 4 3 2 10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

credite 

1. Practica de specialitate 

Professional Internship 

III  5 300 Noiembrie-

Decembrie 
10 

 Total    300  10 



Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională  

„Ştiinţe ale Educaţiei” 

 
 

 

 

 

 

 

Notă explicativă 

 

În perioada când sistemul învăţământului din Republica Moldova trece printr-o perioadă de 

reforme, managementul educaţional conturează noi dimensiuni. 

Este bine cunoscut faptul că succesul în educaţie depinde de calitatea pregătirii 

profesorului, calitatea condiţiilor de desfăşurare a procesului educativ şi calitatea 

managementului fenomenului educaţional. Evident că ultimul reper al educaţiei/ învăţământului 

de succes este determinant pentru celelalte două.  

În ce context se formează managerii în educaţie? Sau poate este destul să fii lider şi 

manager prin vocaţie? Elemente ale managementului educaţional sunt studiate în cadrul modului 

psihopedagogic. Fenomenul educaţional este foarte complex, se caracterizează printr-o 

diversitate a aspectelor, există un specific al managementului resurselor umane din învăţământ, 

un specific al managementului curricular, particularităţi ale managementului reformei şi 

inovaţiilor şi al managementului clasei de elevi. Fără îndoială, iniţierea în problematica 

managementului educaţional nici pe departe nu poate forma competenţele necesare în domeniu 

doar prin finalităţile modulului psihopedagogic. 

În cadrul pregătirii profesionale la specialităţile Pedagogie, Psihopedagogie, ciclul I- studii 

Licenţă sunt definite conceptele din domeniul managementului educaţional, studenţii sunt iniţiaţi 

în principii şi tehnologii manageriale, dar însăşi studiile de licenţă presupun pregătirea 

studenţilor - viitori specialişti pentru funcţii care au preponderent un caracter executiv. Deci 

conceptual, un absolvent al studiilor de licenţă nu poate să îndeplinească funcţii manageriale, 

deoarece documentele reglatorii elaborate de către comunitatea academică europeană şi în 

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

in
a

ri
i 

L
a

b
o

ra
to

r 

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

F.01.O.003 Teoria educaţiei/ The theory of 

education 

180      E 6 

F.01.O.004 Psihologia proceselor cognitive/ 
/Psychology of cognitive processes 

150      E 5 

F.01.O.007 Teoria instruirii/  Theory of training 

 

150      E 5 

F.01.O.010 Psihologia afectivităţii şi proceselor 

reglatorii/  Psychology of Affectivity 

and Regulatory Processes 

150      E 5 

F.01.O.011 

 

Psihologia personalităţii şi 

însuşirilor de personalitate/  
The psychology of personality and 

personality traits 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice/  
Introduction to Pedagogical 

Research Methodology 

120      E 4 

 Total 900      6E 30 



documentele normativ-reglatorii elaborate în context naţional, stipulează faptul, că doar 

absolvenţii studiilor de master vor avea funcţii de decizie. 

Mai mult ca atât, conform tradiţiilor stabilite în sistemul de învăţământ din republică, 

managerii în domeniul educaţional sunt  în mare parte profesori la diverse obiecte. Evident că ei 

cunosc problemele din educaţie dar nu cunosc problematica managementului educaţional.  

Programul de master profesional „Managementul educaţional” este destinat în primul rând 

absolvenţilor studiilor de licenţă care au realizat modulul psihopedagogic, absolvenţilor 

specialităţilor: Pedagogie, Psihopedagogie, Psihologie, precum şi absolvenţilor altor domenii de 

formare profesională. 

 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Management Educaţional 

 

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 

învăţământului 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 fundamentelor managementului educaţional; 

 Cunoaşterea dezvoltării managementului educaţional pe plan naţional şi internaţional; 

 Promovarea dezvoltării strategice şi operaţionale a instituţiei de învăţământ; 

 Organizarea şi ghidarea dezvoltării instituţiei de învăţământ; 

 Monitorizarea şi evaluarea funcţionalităţii instituţiei de învăţământ; 

 Promovarea unui management participativ, democratic, inovativ; 

 Motivarea cadrelor didactice spre obţinerea de performanţă; 

 Dezvoltarea culturii organizaţionale. 

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 psihologie şi pedagogie/ 

Methodology of scientific research and applied 

statistics in pedagogy and psychology 

5 F.01.O.01 +  +   +   

Statistica aplicată în psihologie şi pedagogire 

Statistics applied in pedagogy and psychology 

5 F.01.O.02 +  +   +   

Management general  

General management 

10 F.01.O.03 + + + +  +  + 

Managementul educaţional 

The management of quality in education 

5 F.01.O.04 + + + +  +  + 

Managementul proiectelor 5 S.01.O.05 +   +  +   



 

 

Project Management 

Tehnici avansate de comunicare şi negociere în 

educaţie  

Advanced Techniques of Communication and 

Negotiation in Education 

10 S.02.O.06   + +  + + + 

Psihodiagnostic managerial 

Educational Psychodiagnostic 

5 S.02.O.07     +  + + 

Managementul finanţelor în educaţie 

Financial management in education 

5 S.02.O.08 +   +  + +  

Managementul curriculumului  

Curriculum management 

5 S.02.O.09    +  +   

Deontologie şi legislaţie şcolară 

Deontology and school legislation 

5 S.02.O.10  +  +   + + 

Managementul strategic 

 Strategic management 

Managementul calităţii în educaţie 

Management’s quality in Education  

 Management intercultural 

 Intercultural Management 

5 S.03.A.011 

S.03.A.012 

S.03.A.013 

+ + + + + + + + 

Marketing educaţional 

Educational Marketing 

5 S.03.O.014    + + + + + 

Managementul resurselor umane  

Human resources management 

Managerul şi arta managerială 

Manager and managerial art 

5 S.03.A.015 

S.03.A.016 

+  + +  + + + 

Psihologia managerială 

Managerial psychology 

Managementul schimbării 

Management of change 

5 S.03.A.017 

S.03.A.018 

+ + + +   + + 

Practica de specialitate 

Professional Internship 

10 S.03.O.019   + + + + + + 

Teza de master 

Master Thesis 

30  + + + + + + + + 


