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I. Cursuri de formare continuă multidisciplinare  

în volum de 150 ore (20 credite profesionale) pentru o specialitate 

și în volum de 225 ore (30 credite profesionale) pentru specialități duble 
 

Cursurile sunt destinate cadrelor didactice din învățămîntul general și profesional tehnic,  

la următoarele specialități 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

programelor 

Programe la specialități duble Limba de 

instruire 

Programul 

de activitate* 

1.  Biologie   

Biologie și chimie 

Biologie și educație ecologică 

Biologie și fizică 

română, rusă 

La solicitare, 

în termene 

negociabile:  

în perioada 

vacanțelor,  

în zilele de 

sîmbătă și 

duminică,  

în a doua 

jumătate a 

zilei de 

muncă. 

 

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.Astronomia 

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 spaniolă  

Limba spaniolă și limba engleză 

Limba spaniolă și limba germană 

 

11.  Limba italiană  

Limba italiană, Limba engleză 

 

12.  Limba germană   



 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

programelor 

Programe la specialități duble Limba de 

instruire 

Programul 

de activitate* 

13.  Limba şi literatura 

română  

 

Limba şi literatura română și 

universală 

Limba şi literatura română, limba 

rusă 

 

pentru 

școlile 

naționale, 

pentru 

școlile 

alolingve 

La solicitare, 

în termene 

negociabile: 

în perioada 

vacanțelor, 

în zilele de 

sîmbătă și 

duminică, 

în a doua 

jumătate a 

zilei de 

muncă. 

 

14.  Limba şi literatura 

rusă  

 

Limba şi literatura rusă, Limba şi 

literatura română 

Limba şi literatura rusă, limba 

engleză 

pentru 

școlile cu 

predare în 

limbile rusă, 

pentru 

școlile 

naționale 

15.  Educaţia civică   

Educaţia civică și științe socio-

umane 

română, rusă 

16.  Psihologie  

Psihologie și limbă engleză 

Psihologie, psiholog școlar 

română, rusă 

17.  Pedagogie  română, rusă 

18.  Psihopedagogie  

Psihopedagogie și asistență socială 

română, rusă 

19.  Managementul 

educaţional  

 română, rusă 

20.  Învățămînt primar  română, rusă 

21.  Biblioteconomie  română, rusă 

22.  Filosofie  română, rusă 

23.  Activități de mentorat  română, rusă 
 

Notă:  

* 1. Programele de formare continuă multidisciplinare se constituie, ca regulă, din trei module: 

A. Psihologie și pedagogie – 50 ore (7 credite) 

B. Probleme actuale la specialitate și didactica disciplinei – 80 ore (10 credite) 

C. Utilizarea TIC şi implementarea soft-urilor educaţionale - 20 ore (3 credite) 

Pentru specialitățile duble programul prevede 225 ore, la a doua specialitate se prevăd 75 ore 

(10 credite). 

2. La solicitările cadrelor didactice, formarea continuă  poate fi realizată separat la unul sau două 

module: 

De exemplu: Psihopedagogie; Psihopedagogie și didactica disciplinei; Utilizarea TIC şi 

implementarea soft-urilor educaţionale etc.  

3. Cursurile de formare continuă se realizează: cu frecvență la zi, cu frecvență redusă, la distanță.  

4. USM organizează cursuri și în teritoriu: 

 în centrele raionale prin cooperarea a mai multor unități educaționale din raion, 

 în licee, colegii, școli profesionale. 

5. Cursurile vor fi programate în termene negociabile: 

 cursuri cu întreruperea activității profesionale (18 zile), 

 cursuri fără întreruperea activității profesionale: în vacanță; una-două zile pe săptămînă; în a 

doua jumătate a zilei de muncă. 

6. Cadrele didactice vor beneficia de sălile de lectură și biblioteca USM, de clasele de calculatoare, 

de Centrul de Excelență pentru Educație modernă USM. 



II. Programe de recalificare profesională / calificare suplimentară  

pentru cadrele didactice din învățămînt la următoarele specialități 
(1500 ore – 50 credite: inclusiv 300 ore – stagii de practică – 10 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.  Filosofie 

10.  Limba şi literatura română  

11.  Limba şi literatura rusă  

12.  Psihologie 

13.  Pedagogie 

14.  Management educaţional  

15.  Pedagogie socială 

16.  Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică 

 
Notă: Audienților cu studii superioare, care vor finaliza cu succes programele de formare profesională, li se 

vor acorda diplome de recalificare profesională suplimentară, care atestă obținerea unei noi calificări. 

 

III. Programe tematice de specializare;  

cursuri de scurtă durată în volum de 25-30 ore (3 credite) 
(limbile de instruire: română/rusă) 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea Perioada de instruire 

1 Psihopedagogie şcolară 

La solicitare, în termene 

negociabile:  

în perioada vacanțelor,  

în zilele de sîmbătă și duminică,  

în a doua jumătate a zilei de 

muncă. 

 

2 Psihologie şcolară 

3 Psihologie clinică 

4 Psihologie socială 

5 Psihologia muncii 

6 Managementul clasei 

7 Managementul educaţional 

8 Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică 

9 Didactica disciplinelor din învățămăntul secundar și 

postsecundar vocațional-tehnic 

10 Didactica disciplinelor inginerești 

11 Ghidarea în carieră a elevilor/studenților 

12 Educație centrată pe elev și axată pe competențe 

13 Educația incluzivă 

14 Evaluarea rezultatelor școlare 

15 Comunicare didactică 

16 Retorica 

17 Asigurarea calității procesului didactic 

18 Metodologia cercetării psihologice și pedagogice 

19 Educație economică și antreprenorială  

20 Educație ecologică 



 

Nr. 

crt. 
Denumirea Perioada de instruire 

21 Educație interculturală 

La solicitare, în termene 

negociabile:  

în perioada vacanțelor,  

în zilele de sîmbătă și duminică,  

în a doua jumătate a zilei de 

muncă. 

22 Educație pentru dezvoltarea comunității 

23 Educație pentru Drepturile Omului  

24 Introducere în sociologie 

25 Administrarea calculatoarelor și a rețelelor 

26 Deminesiunea de gen în educație 

27 Prevenirea violenței în familie 

28 Prevenirea descriminării în baza de gen 

29 Învățarea globală pentru muncă decentă 

  

IV. Cursuri de stagiere, perfecționare sau de recalificare  

la următoarele specialități 

 
Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Numărul de audienţi, 

termenele şi limba de 

instruire la solicitare 

1.  Drept 

2.  Contabilitate 

3.  Bussines și administrare 

4.  Marketing 

5.  Jurnalism 

6.  Științe ale comunicării 

7.  Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică 

8.  Administrație publică 

9.  Politologie 

10.  Sociologie 

11.  Asistență socială 

12.  Tehnologii informaționale 

13.  Ecologie  

14.  Protecția mediului 

15.  Securitatea ecologică 

16.  Tehnologie chimică 

17.  Tehnologia produselor cosmetice și medicinale 

18.  Inginerie și managementul calității 

19.  Meteorologie 

20.  Silvicultură și grădini publice 

21.  Științele solului 

22.  Ecologia și protecția mediului 

23.  Filosofie 

24.  Antropologie 

25.  Muzeografie 

26.  Etnologie 

27.  Arheologie 

28.  Arhivistică și documentalistică 

29.  Managementul informațional 
 



V. Programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice  

din învățămîntul superior * 

Nr. 

crt. 
 

Numărul de audienţi, 

termenele şi limba de 

instruire la solicitare 

1.  Psihopedagogia universitară 

2.  Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică 

3.  Ghidarea în carieră (pentru studenți, masteranzi) 

4.  Management educațional 

5.  Management strategic 

6.  Educația incluzivă 

7.  Managementul calității în învățămîntul superior  

8.  Managementul proiectelor 

 

Notă: La solicitare, termenele de realizare sunt negociabile 

Numărul de ore va fi coordonat în funcție de programul ales. 


