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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? 

Formare initiala pe parcursul studiilor de licenta si masterat didactic ca nivel superior de calificare in 
profesia didactica 

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?  

Am dezvoltat o propunere mixta, in care formarea initiala pentru cariera didactica să se realizeze pe 

durata studiilor de licenta, prin facultatile si departamentele de specialitate, cu profil 

psihopedagogic. Masteratul didactic ar trebui - dupa o perioada de 2-3 ani în care sa fie pilotat - să 

se adreseze profesorilor care aspira la gradul didactic I şi/sau la o carieră în învăţământul universitar. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Ca avantaje sunt cele mentionate în ataşament:                     

 - pe durata studiile de licenta exista un nivel de acces si de adresabilitate mare catre studenti;                                             

- DPPD este o structura deja consolidata, care asigură atat pregatirea psihopedagogica pe durata 

studiilor de licenta cât şi pregatirea şi obţinerea gradelor didactice II şi I. 

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? 

Un raspuns serios se poate da numai in baza unei analize solide la nivel national. 

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

Idem  

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? 

Propunerea noastra mixta atinge necesitatea unui nivel superior in cariera didactica - prin masteratul 

didactic. 


