
TODOR Ioana Cristina, director DPPD 
Universitatea „1 Decembrie 1918” 
Alba-Iulia 
Depoziție înscrisă în numele Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al 
Universităţii „1 decembrie 1918” 
 
1. Care dintre cele două opțiuni dezbătute (masteratul didactic sau modulul psihopedagogic I+II) 

credeți că va crește calitatea în sistemul de învățământ? Doriți să propuneți o altă opțiune? 

Masteratul didactic  

2. Justificați răspunsul la întrebarea Care dintre cele două opțiuni dezbătute credeți că va crește 

calitatea în sistemul de învățământ? Doriți să propuneți o altă opțiune?  

Masterul didactic va contribui la profesionalizarea carierei didactice.  Optiunea sustinuta de 

departamentul nostru este ca - la un prim nivel - formarea cadrelor didactice sa se realizeze printr-

un modul de formare psihopedagogica initiala desfasurat pe parcursul studiilor de licenta, nivel care 

sa poata fi completat printr-o pregatire psihopedagogica avansata  in cadrul unui Master didactic. 

3. Care sunt avantajele și riscurile opțiunii recomandate de dumneavoastră? Ce soluții/metode 

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Asigurarea unei formari psihopedagogice initiale cu un grad mai larg de accesibilitate pentru 

studentii diverselor specializari, corespunzatoare ciclului I de studii universitare, va contribui atat la 

formarea competentelor fundamentale pentru profesia didactica si, indirect, va contribui la 

consolidarea optiunilor de cariera in randul viitoarelor cadre didactice. Masterul didactic va asigura 

in mod direct resursa umana bine pregatita in educatie, studiile desfasurandu-se pe parcurusl a 4 

semestre, 120 CST, iar indirect va contribui la consolidarea statutului profesional al cadrulului 

didactic.  Apreciem ca pregatirea initiala la nivel licenta a cadrelor didactice va contribui la cresterea 

atractivitatii pentru profesia didactica in randul studentilor (stereotipurile negative fiind larg 

raspandite), sporind sansele de a avea candidati motivati pentru programele de master didactic. 

Pentru viitoarele cadre didactice posibilitatea parcurgerii unui master de specialitate (didactic) va 

constitui o importanta oportunitate de dezvoltare in cariera, consolidandu-le statutul profesional.       

4. Ce elemente ar trebui să aibă în vedere entitățile responsabile de organizarea masteratului 

didactic/modulului psihopedagogic (obiective, mod de funcționare ș.a.)? Ce soluții propuneți pentru 

gestionarea părților interesate care vor fi afectate de punerea în practică a opțiunii recomandate de 

dumneavoastră? 

Programul de formare psihopedagogica initiala organizat pe parcursul studiilor de licenta si 

programele de master didactic pot fi gestionate de departamentele de specialitate cu profil 

psihopedagogic din cadrul universitatilor, acreditate pentru a organiza programe de formare a 

competentelor profesionale ale cadrelor didactice.   

5. Ce așteptări și recomandări aveți privind colaborarea dintre părțile co-interesate? 

Organizarea unei dezbateri publice si consultarea celor implicati in formarea cadrelor didactice cred 

ca este un pas important spre un obiectiv comun: asigurarea unei formari initiale de calitate pentru 

viitorii profesori. 



6.   Ce opțiuni ulterioare vedeți pentru evoluția în cariera de profesor (e.g. doctorat didactic) pentru a 

face această carieră mai atractivă și a crește calitatea intrărilor în sistem? 

Da, cred ca masterul didactic va contribui la profesionalizarea carierei didactice si va deschide noi 

oportunitati de dezvoltare in cariera a profesorilor din scoli si licee. Introducerea doctoratului 

didactic va asigura profesori excelent pregatiti psihopedagogic si metodic, contribuind in acelasi timp 

la progresul cercetarii in cadrul unor discipline cum sunt didacticile de specialitate (adesea 

"marginalizate" prin plasarea lor undeva la granita dintre stiintele educatiei si domeniile stiintifice 

unde se aplica). 


