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Calendarul universitar (în săptămâni) 

Academic calendar (Weeks) 

 
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) 
(15 weeks) 

30.01-20.05 

(15 săptămâni) 
(15 weeks) 

09.01-28.01 

(3 săptămâni) 
(3 weeks) 

22.05-12.06 

(3 săptămâni) 
(3weeks) 

- 24.12-8.01 

(2 
săptămâni) 

(2  weeks) 

17.04-24.04 

Paşte 
(1 

săptămâni) 

(1 week) 

28-06-31.08 

(10 săptămâni) 
(10 weeks) 

II 12.09-19.11 

(10 săptămâni) 

(10 week) 

- 09.01-28.01 

(3 săptămâni) 

(3 week) 

- Practica de 

specialitate 

21.11-23.12 
(5 săptămâni) 

(5 week) 

 

24.12-8.01 

(2 

săptămâni) 
(15 weeks) 

17.04-24.04 

Paşte 

(1 
săptămână) 

(11 week) 

- 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
CONTENTS OF THE CURRICULUM 

 Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore 

pe săptămână 

Forma de 

evaluare 

Număr 

de 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

indivi-

dual 

C
u

rs
 

S
em

in
ar

ii
 

 

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

ANUL I 

Semestrul I 

F.01.O.001 Politici educaţionale în sistemul de învăţământ 

liceal/Educational policies in the system of high school 

education 

150 45 105 2 1 E 5 

F.01.O.002 Management educaţional/Educational management 300 60 240 2 2 E 10 

S.01.O.003 Psihologia comunicării/Psychology of communication 150 45 105 2 1 E 5 

F.01.O.004 Probleme actuale ale (biologei, geografiei, istoriei, fizicii, 

chimiei, matematicii, limbii române, limbi 

străine)/Current problems for (biology, geography, history, 

physics, chemitry, mathematics, Romanian, foreign 

languages) 

300 90 210 2 4 E 10 

Total Sem.I 900 240 660 8 8 4E 30 

Semestrul II 

F.02.O.005 Didactica ştiinţelor socio-umanistice/reale/Didactics of 

social humanitarian studies/exact sciences 

150 45 105 1 2 E 5 

F.02.O.006 Probleme actuale ale (biologei, geografiei, istoriei, fizicii, 

chimiei, matematicii, limbii române, limbi străine)/ 

Current problems for (biology, geography, history, physics, 

chemitry, mathematics, Romanian, foreign languages) 

300 90 210 3 3 E 10 

S.02. A.007 

S.02. A.008 

S.02. A.009 

Managementul curriculumului/Curriculum management 

Managementul şi dezvoltarea carierei/Career management 

and development 

Managementul clasei de elevi/Classroom management 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.010 Teorii psihologice ale personalităţii/Psychological theories of 

the personality 

300 60 240 2 2 E 10 

Total Sem.II 900 240 660 7 9 4 E 30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 15 17 8E 60 

ANUL II 

Semestrul III 

S.03.O.011 Teorii educaţionale moderne/Modern educational theories 150 40 110 2 2 E 5 

S 03.A. 012 Educaţia şi formarea personalităţii /Education and 150 40 110 2 2 E 5 



S.03.A.013 

S.03.A.014  

S 03 A.015 

development of personality 

Educaţie complementară/Complementary education 

Psihopedagogia familiei/Family psychopedagogy 

Consilierea psihopedagogică/Psychopedagogical counselling 

 

S.03.O.016 
Tehnologii didactice (biologie, geografie, istorie, fizica, 

chimia, matematica, limba română, limbi străine 

etc.)/Didactical technologies(biology, geography, history, 

physics, chemistry, mathematics, Romanian, foreign 

languages) 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.017 Probleme actuale ale (biologei, geografiei, istoriei, fizicii, 

chimiei, matematicii, limbii române, limbi străine) 

Current problems for (biology, geography, history, physics, 

chemitry, mathematics, Romanian, foreign languages) 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.018 Practica de specialitate (5 săpt.)/Specialty internship 300  300   E 10 

Total Sem.III 900 160 740 8 8 5 E 30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900   E 30 

Total Sem.IV 900  900    30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8 6 E 60 

TOTAL 3600 640 2960 23 25 14 120 

 

Stagiile de practică/Practicums 
 

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

credite 

1. Practica de specialitate/ 
Specialty internship 

III  5 300 Decembrie 

21.11-23.12 
10 

 Total    300  10 

 

LISTA CURSURILOR LA LIBERA ALEGERE / / Free-choice courses 

Cod Denumirea unităţii de curs 
Total 

ore 

inclusiv Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

ind-ual 

L.02.A.01 Eficienţa personală/Personal 

efficiency 
150 30 120 examen 5 

L.03.A.02 Mentoratul în educaţia 

adulţilor/Tutoring in adult 

education 

150 30 120 examen 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prerechizit pentru programele de master din domeniul de formare profesională  

“Ştiinţe ale educaţiei” 

Preconditions for Master’s programmes in the professional field “Education Sciences” 
 

 

 

Notă explicativă 

 

Programul de studii universitare de master este orientat pe pregătirea cadrelor didactice, determinat 

de obiectivele care stau în faţa şcolii, de nivelul creşterii civilizaţiei materiale şi spirituale a întregii 

populaţii.  

Fiind etapa superioară de pregătire şi formare profesională, acest masterat 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 generale, valori care permit participarea la configurarea spaţiului 

cultural european. 

Organizarea unui master în domeniul Pedagogiei învăţământului liceal 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. Personalul didactic va fi capabil să asigure o 

orientare multidirecţională a tinerilor în sistemul de învăţământ, într-un demers educaţional global, 

Cod 

Code  

Modulul / disciplina 

Module/subject 

Total 

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 
Numărul de ore pe 

săptămână Forma 

de 

evaluar

e 

Assess

ment 

form 

Număr 

de 

credite 

No. of 

credits 

Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

indivi-

dual 

Individ

ual 

work 

C
u

rs
 

  
  

  
L

ec
tu

re
 

S
em

in
a

ri
i 

se
m

in
a

rs
 

L
a

b
o

ra
to

r 

L
a

b
o

ra
to

ry
 

w
o

rk
 

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

F.01.O.003 Teoria educaţiei 

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 instruction 

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 

Psychology of personality and 

personality traits 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice 

Introduction to the methodology of 

research in pedagogy 

120      E 4 

Total / Total 900      6E 30 



integrator, realizat cu profesionalism şi responsabilitate. Introducerea unor noţiuni, a unor tehnici noi de 

lucru, reclamă elaborarea unei concepţii corespunzătoare pregătirii profesorului în concordanţă cu astfel 

de cerinţe. Saltul pe care urmează să-l realizeze învăţământul superior în ceea ce priveşte formarea 

profesorilor, depinde într-o mare măsură de calitatea pregătirii viitoarelor generaţii de specialişti în toate 

domeniile şi de ridicarea calităţii învăţământului în special. Un om creator, cu iniţiativă, inovator şi 

capabil să se adapteze rapid la schimbările impuse de progresul impresionant al ştiinţei contemporane, 

nu poate fi format decât de profesori care să posede ei înşişi asemenea calităţi.  

În acest context programul de master Pedagogia învăţământului liceal îşi propune să formeze 

cadre didactice capabile să dezvolte independenţa, inovaţia şi creativitatea fiecărui educabil pe măsura 

disponibilităţilor sale, ţinând cont de nevoile dezvoltării societăţii; cadre didactice pregătite pentru o 

şcoală modernă ce urmează să asigure formarea şi dezvoltarea la elevi a unei atitudini receptive, mobile, 

flexibile faţă de schimbări.  

Formarea profesională a cadrelor didactice cuprinde toţi parametrii de calitate şi crearea unui 

profesionist activ, devotat valorilor promovate în societate, pornind de la ideea că profesorul este pentru 

elevii săi un model de conduită şi de pregătire profesională, exercită asupra lor influenţe nu numai prin 

volumul de cunoştinţe pe care le transmite, ci şi prin orizontul de cultură pe care îl deschide elevilor, 

prin modul său de a gândi, prin concepţia sa ideologică, prin intelect permeabil, fluid şi receptiv la nou. 

Formarea sa profesională vizează competenţa specialistului încadrată într-un fond de cultură generală, 

mobilizate şi sprijinite pe o temeinică pregătire pedagogică şi metodică, psihologică, teoretică şi 

practică. Prin natura activităţii sale cadrelor didactice li se cere un larg orizont cultural, o vastă 

informare în domenii diferite ale activităţii şi o nepotolită sete de cunoaştere, pe baza căreia să poată 

răspunde adecvat intereselor variate ale elevilor săi. Cadrelor didactice li se cere o atitudine mereu nouă 

şi înnoitoare, o luptă continuă pentru a preveni rutina, stagnarea, schematismul şi formalismul. 

Permanenta receptivitate pentru nou constituie o componentă fundamentală a sistemului motivaţional al 

profesorului, menită să-i alimenteze mereu lupta pentru o calitate tot mai ridicată în activităţile sale.  

 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Pedagogia învăţământului liceal 

 

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 ştiinţifice, metodologice, axiologice ale formării personalităţii; 

 Cunoaşterea bazelor şi a tehnicilor eficiente de ghidare şi consiliere educaţională; 



 Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale într-un cadru formal şi 

nonformal; 

 Aplicarea tehnologiilor şi strategiilor educaţionale moderne centrate pe cel ce învaţă; 

 Evaluarea contextului educaţional, calităţii, suportului curricular, a procesului şi performanţelor 

curriculare. 

 Învăţarea continuă prin stagii de formare, conferinţe, activităţi individuale; 

 Proiectarea şi realizarea cercetărilor în domeniul educaţional; 

 Demonstrarea iniţiativei şi promovarea inovaţiilor în domeniul educaţional. 

 

Unitate de curs (modul) / Finalităţile 

de studiu 

Nr. 

credite 

cod U.C Competenţe specifice  

  

      1 2 3 4 5 6 7 8 

Politici educaţionale în sistemul de 

învăţământ liceal  

5 F.01.O.001  +        + +   +  + 

Management educaţional  10 F. 01.O.002  +    +   +     +  + 

Psihologia comunicării 5 S.01.O.003 +  +              

Probleme actuale ale (biologiei, 

geografiei, istoriei, fizicii, chimiei, 

matematicii, limbii române, limbi străine) 

10 F.01.O.004      +  + +   +   +  

Didactica ştiinţelor socio-umanistice / 

reale 

5 F.02.O.005      +  +  +     +  

Probleme actuale ale (biologei, 

geografiei, istoriei, fizicii, chimiei, 

matematicii, limbii române, limbi străine) 

10 F.02.O.006      +  + +  +     + 

Managementul curriculumului 

Managementul şi dezvoltarea carierei 

5 S.02. A.007 

S.02. A.008  

   +  +    + +   +  + 

Teorii psihologice ale personalităţii 10 S.02.O.009  +  + +   +         

Teorii educaţionale moderne  5 S.03.O.010 +            +    

Educaţia şi formarea personalităţii  

Educaţie complementară 

Psihopedagogia familiei 

5 S 03.A. 011 

S.03.A.012 

S.03.A.013  

 +  +   +    +     + 

Tehnologii didactice (biologie, geografie, 

istorie, fizica, chimia, matematica, limba 

română, limbi străine etc.) 

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

Probleme actuale ale (biologiei, 

geografiei, istoriei, fizicii, chimiei, 

matematicii, limbii române, limbi străine) 

5 S.03.O.015      +  + +  +  +  +  

Practica de specialitate 10 S.03.O.016     +   + +  +   +  + 

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

 

 


