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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 
 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Cod Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total 

ore 

inclusiv Numărul de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

C
u

r
s 

S
e
m

in
a
r   

Semestrul I 

F.01.O.01 Metodologia cercetării în pedagogie 
şi psihologie 

150 30 120 1 1 E 5 

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

psihologie 

150 45 105 1 2 E 5 

F.01.O.03 Pedagogia învăţământului superior  300 60 240 2 2 E 10 

F.01.O.04 Psihologia învăţământului superior 150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.05 Managementul proiectelor 150 45 105 1 2 E 5 

Total  900 225 675 7 8 5 30 

Semestrul II 

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

negocieri în educaţie 

300 75 225 2 3 E 10 

F.02.O.07 Teoria curriculumului 150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.08 Psihodiagnostic educaţional 150 45 105 2 1 E 5 

S.02.O.09 Managementul calităţii în 

învăţământul superior 

150 45 105 1 2 E 5 

S.02.O.10 Sociologia educaţională 150 30 120 1 1 E 5 

Total  900 240 660 7 9 5 30 

Semestrul III 

S.03.A.011 

S.03.A.012 

Educaţia adulţilor 

Pedagogia de gen 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.013 

 

S.03.A.014 

Doctrine şi Politici educaţionale în 

cadrul învăţământului superior 

Cariera profesională 

150 40 110 2 2 E 5 

S.03.O.015 Marketing educaţional  150 40 110 2 2 E 5 

S.03.A.016 

S.03.A.017 

Psihologia managerială  

Consiliere în învăţământul superior  

150 40 110 2 2 E 5 

 Practica de specialitate 300  300   E 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 

                                                                    Semestrul IV  

 Teza de master 900  900   E 30 

Total  3600 625 2975 22 25 16 120 

 

 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Iarnă Primăvară Vară 

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) 

- 



Stagiile de practică 

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

credite 

1. Practica de specialitate III  5 300 Noiembrie-

Decembrie 
10 

 Total    300  10 

 

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

r
s 

S
e
m

in
a
r   

 

Semestrul II Securitatea psihologică 150 45 105 2 1 E 5 

Semestrul III Tehnologii 

informaţionale în 

învăţământul superior 

150 40 110 2 2 E 5 

  300 85 215 4 3 2 10  

 
Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională „Ştiinţe ale Educaţiei” 

 

 

 

Notă explicativă 

 

Specialitatea „Psihopedagogia învăţământului superior” se încadrează în schema largă a 

domeniului general de studii – 14: Ştiinţe ale Educaţiei. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei reprezintă 

o dimensiune intrinsecă activităţii de proiectare curriculară a sistemului, a procesului de 

învăţământ şi de cercetare şi a unui ansamblu de activităţi teoretice şi praxiologice, 

instituţionalizate la nivelul învăţământului universitar, care angajează participarea studenţilor în 

dezvoltarea competenţelor psihopedagogice, investigaţionale şi metodologice necesare pentru 

dezvoltarea unor aptitudini socio-profesionale optime în raport cu cerinţele unui învăţământ de 

calitate. 

Specialitatea „Psihopedagogia învăţământului superior” în cadrul domeniul 14: Ştiinţe ale 

Educaţiei ocupă un loc aparte prin statutul său fundamental. 

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 180      E 6 

F.01.O.004 Psihologia proceselor cognitive 150      E 5 

F.01.O.007 Teoria instruirii 150      E 5 

F.01.O.010 Psihologia afectivităţii şi proceselor 

reglatorii 

150      E 

 

5 

F.01.O.011 

 

Psihologia personalităţii şi 

însuşirilor de personalitate 

150      E 5 

F.01.O.017 Introducere în metodologia 

cercetării pedagogice 

120      E 4 

 Total 900      6E 30 



Formarea specialiştilor în domeniul psihopedagogiei învăţământului superior prin studii de 

master este orientată către învăţământul superior de excelenţă şi sfera de cercetare, prin stabilirea 

unor standarde didactice şi de cercetare adecvate cerinţelor prevederilor Procesului de la Bologna. 

Scopul formării specialiştilor în psihopedagogia învăţământului superior este cel de a pregăti 

cadrele didactice şi de cercetare de performanţă pentru instituţiile de învăţământ superior şi 

instituţiile de cercetare şi inovare.  

Specificul domeniului de formare constă în pregătirea absolvenţilor ciclului întâi în cadrul 

studiilor pentru master prin dezvoltarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice 

învăţământului superior şi sferei de cercetare. 

Aderarea sistemului de învăţământ superior la Procesul Bologna, schimbările radicale ale 

paradigmei universitare, orientarea la noile standarde de calitate demonstrează necesitatea 

specialiştilor calificaţi pentru învăţământul superior şi sfera cercetării. 

Studiile de master pentru obţinerea specialităţii „Psihopedagogia învăţământului superior” 

pot fi obţinute din două perspective: 

Prima perspectivă se referă la absolvenţii ciclului întâi, specialităţi: pedagogie, 

psihopedagogie. Deţinătorii acestor specialităţi vor continua studii la ciclul doi prin aprofundarea 

şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi de cercetare necesare pentru activitate în învăţământul 

superior şi sfera investigaţională. 

A doua perspectivă se referă la absolvenţii ciclului întâi, specialitatea – didactici particulare 

(absolvenţii care au studiat modulul psihopedagogic). Deţinătorii acestor specialităţi vor fi pregătiţi 

pentru activitate în învăţământul superior în calitate de specialişti în didactici particulare. 

Planul de învăţământ pentru studii de masterat este elaborat în baza „Recomandărilor privind 

elaborarea planurilor de învăţământ pentru studiile superioare de masterat”, Concepţiei 

Curriculumului Naţional şi Cadrului Naţional al Calificărilor. 

Planul de învăţământ pentru studii de master cuprinde toate modulele\disciplinele necesare 

pentru specialitatea „Psihopedagogia învăţământului superior”, precum şi pentru 

modulele\disciplinele destinate să completeze pregătirea fundamentală şi metodologică a 

viitoarelor cadre didactice universitare sau de cercetare. 

Absolvenţii ciclului doi la specialitatea „Psihopedagogia învăţământului superior” vor putea 

activa în sistemul de învăţământ superior şi cel de cercetare în calitate de: cadru didactic a 

disciplinelor psihopedagogice şi celor de specialitate; cercetător ştiinţific; manager educaţional; 

metodist în învăţământul superior. 

Totodată absolvenţii studiilor de master vor putea continua studiile în cadrul ciclului trei – 

studii de doctorat. 

 

Finalităţile preconizate pentru Specialitatea Psihopedagogia învăţământului superior 

 

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 

tehnologiilor 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. 



Competențe specifice 

 Cunoaşterea tendinţelor de dezvoltare a sistemului ştiinţelor educaţiei şi identificarea 

posibilităţilor de valorificare a acestora de către profesorul universitar în calitate de 

practician şi cercetător; 

 Cunoaşterea bazelor teoretice ale organizării şi realizării procesului educaţional universitar; 

 Promovarea ideilor inovatoare ale teoriei şi practicii educaţionale universitare; 

 Analiza nevoilor educaţionale ale diferitor categorii de studenţi prin utilizarea metodelor de 

lucru individual şi de evaluare a procesului educaţional; 

 Realizarea formării continue a cadrelor didactice în context instituţional prin utilizarea 

strategiilor axate pe student; 

 Proiectarea activităţilor instructive universitare din diverse perspective; 

 Elaborarea strategiei de lucru cu studenţii în dependenţă de nevoile de formare iniţială; 

 Evaluarea documentelor normativ-reglatorii, a procesului educaţional, a rezultatelor 

învăţării, prin elaborarea şi utilizarea criteriilor, indicatorilor şi descriptorilor de 

performanţă determinaţi de finalităţile propuse. 

 

 

 

 

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 pedagogie şi 

psihologie 

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

Statistica aplicată în pedagogie şi 

psihologie 

5 F.01.O.02 + + + +    + 

Pedagogia învăţământului superior 10 F.01.O.03 + + + + + + + + 

Psihologia învăţământului superior 5 S.01.O.04 + + + +  +  + 

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

Tehnici avansate de comunicare şi 

negocieri în educaţie 

10 S.02.O.06     +  +  

Teoria curriculumului 5 S.02.O.07   + +  + +  

Psihodiagnostic educaţional 5 S.02.O.08    +    + 

Managementul calităţii în învăţământul 

superior 

5 S.02.O.09   + + +  + + 

Sociologia educaţională 5 S.02.O.10 +  + +     

Educaţia adulţilor 

Pedagogia de gen 

5 S.03.A.011 

S.03.A.012 

+ + + + + +   

Doctrine şi Politici educaţionale în 

cadrul învăţământului superior  

Cariera profesională 

5 S.03.A.013 

 

S.03.A.014 

+ + +  + + + + 

Marketing educaţional 5 S.03.O.015     +  + + 

Psihologia managerială  

Consiliere în învăţământul superior 

5 S.03.A.016 

S.03.A.017 

   + +  +  

Practica de specialitate 10    + + + + + + 

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


