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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? 

Modulul pedagogic /nivel I + 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?  

Opțiunea noastră este motivată în depoziția scrisă. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Sunt prezentate în depoziția scrisă. 

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? 

Acreditarea, potrivit legii, atât a programului de formare psihopedagogică inițială, nivel I, cât și a 

programului de masterat didactic. 

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

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, un program de masterat se poate organiza numai în 

instituțiile care au acreditat un program de pregătire inițială (licență)  în domeniu, reprezentat, în 

contextul raportării la cariera didactică, de programul de pregătire psihopedagogică nivel I. Ca atare, 

atât acesta cât și programul de master didactic intră în responsabilitatea departamentului  de 

specialitate cu profil psihopedagogic. 

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? 

Programele de studii universitare de masterat și de doctorat se acreditează pe domenii. În 

consecință, masteratul didactic poate fi o condiție pentru accesul la gradul didactic I sau la doctorat 

în domeniul Științe ale educației. 


