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Denumirea programului de master Tehnologii Informaționale în Educație

Scurtă descriere a programului. Programul de master Tehnologii informaționale în educație
(TIE)”, master de profesionalizare (MP) se încadrează în domeniul general de studii 011 Științe ale
educației. Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii: Programul
Tehnologii informaționale în educație are ca scop oportunitățile de dezvoltare la masteranzi a unui
sistem de competențe de analiză critică a perspectivelor de utilizare a tehnologiilor informației (TI) în
contexte educaționale, de creare a resurselor digitale și mediilor de învățare, de dezvoltare profesională
bazată pe integrarea TI în contexte educaționale. Astfel, softul educaţional şi manualul digital vor fi
obiectul principal de studiu în programul de master prezentat.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Specialiștii formați la programul TIE pot activa în calitate
de: învățător/profesor în învățământul preuniversitar (având Modul psiho-pedagogic) cu competențe
avansate în tehnologii digitale; coordonator de tehnologii informaționale și de comunicații în diverse
structuri ale sistemului educațional; dezvoltator de software în organizațiile specializate în domeniul
TIE; coordonator de echipe și de subdiviziuni, expert în companii de tehnologii informaționale;
cercetător științific; experți în domeniul TIE în ONG-uri

Semestrul 1 (30 Credite)
1. Tehnologii de programare vizuală
2. Multimedia și grafică asistată de calculator

în softurile educaționale
3. Metodologia cercetării și statistica aplicată

în științe ale educației
4. Elaborarea aplicaţiilor WEB

Cursuri opționale
● Prelucrarea informaţiei audio-video în

procesul predare –învățare

Semestrul 2 (30 Credite)
1. Tehnologii de creare a softurilor

educaţionale şi manualelor digitale
2. Managementul curriculumului
3. Didactica disciplinei asistată de calculator
4. Sistem Informațional de Management în

Educație (SIME)

Cursuri opționale
● Integrarea TIC în învăţământul

preuniversitar

Semestrul 3 (30 Credite)
1. Tehnologii digitale de evaluare
2. Tehnologii Cloud
3. Marketing educațional
4. Practica de specialitate

Cursuri opționale
● Tehnologii de creare a labora-toarelor

virtuale

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master


