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Abstract 
 Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de masterat didactic este de actualitate, 

studiile universitare de masterat didactic fiind prevăzute de importante documente europene și naționale de 

politici educaționale. Lucrarea prezintă puncte de vedere și concluzii ale demersurilor întreprinse în 

perioada 2010-2014 privind legitimitatea și identitatea masteratului didactic în profesionalizarea pentru 

cariera didactică și în dezvoltarea profesională a personalului didactic. Sunt valorificate bune practici și 

idei din lucrări de referință, este analizată relația dintre pregătirea psihopedagogică pe parcursul 

programului de licență și pregătirea prin studii masterale dedicate și se formulează sugestii privind definirea 

misiunii și a competențelor profesionale, construcția curriculară și managementul calității programelor de 

masterat didactic. 

 
 Cuvinte cheie: masterat didactic, profesionalizare, curriculum, calitatea educației 

 
 
1. INTRODUCERE 
 
Profesionalizarea pentru cariera didactică este elementul comun al căutărilor concretizate 

în legislaţia învăţământului, în teoria pedagogică şi în practica şcolară.   

 

 Anul universitar 2014-2015 a adăugat o altă dimensiune acestui proces, prin introducerea 

studiilor universitare de masterat didactic. În cel mai recent document, Ordonanța de Urgență 

nr.49/2014 (4, 2014,) se precizează că formarea inițială prevăzută de art.238, al.1, din Legea 

educației naționale (1, 2011) se realizează fie prin programul de dezvoltarea competențelor pentru 

cariera didactică fie prin masterul didactic: ”Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care 

optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu 

durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate 

conform legii” (4, art.58, al.1).Totuși, acest document nu clarifică și nu pune în discuție două 

probleme critice nodale: competențele și curricula specifică celor două programe de formare 

inițială recomandate. 

 Putem admite pentru aceiași calificare - abilitarea pentru cariera didactică - două rute de 

formare profesională? Probabil că, nu! Atunci, în ce ar consta valoarea adăugată a masteratului 

didactic? Care ar fi statutul profesional, beneficiile suplimentare - profesionale, financiare etc.- pe 

care le-ar aduce masteratul didactic față de programul de pregătire psihopedagogică realizat pe 

parcursul studiilor de licență? 

 Sunt câteva întrebări care se adaugă celor care ne-au provocat să reflectăm mai mult asupra  

modalităților de profesionalizare pentru cariera didactică și să supunem cercetării relația dintre 

pregătirea psihopedagogică pe parcursul programului de licență și pregătirea prin studii masterale 

dedicate. 

 

 

2. METODOLOGIE 
 
Cercetarea vizată de prezentul studiu s-a realizat în perioada 2010-2014.  

 Necesitatea unui asemenea demers a apărut în urma publicării Proiectului Legii educației 

nationale (2, 2010) care, între altele, prevedea formarea inițială a profesorilor din învățământul 

secundar prin masterat didactic. Prevederea respectivă ni s-a părut a fi în contradicție cu 

accepțiunea europeană și națională a conceptului de master, considerat nivel al studiilor 
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universitare care aprofundează pregătirea profesională obținută prin studii de licență. (3, 2004, 

art.9, al.2) 

 Două au fost, în principal, obiectivele vizate de cercetare: 

1) identificarea schimbărilor semnificative care s-au produs, începând cu anul 1995, în 

sistemul de profesionalizare psihopedagogică a studenților care doresc să devină profesori;  

2) stabilirea legitimității și identității studiilor universitare de masterat didactic în 

profesionalizarea pentru cariera didactică. 

 

În acest sens, s-au desfășurat activități coerente și complementare de documentare, analiză 

de conținut, consultare cu specialiștii din domeniu, elaborare de materiale de sinteză, de proiectare, 

implementare și evaluare a unui program de master didactic precum și elaborarea unui proiect al 

standardelor de evaluare academică a masterului didactic. In timp, aceste activități s-au repartizat 

după cum urmează:  

a)  2010: studierea Proiectului Legii educației nationale (LEN) și a mai multor documente 

de politică școlară, naționale și europene, analiza unor experiențe și unor lucrări de referință 

referitoare la pregătirea personalului didactic; concluziile au fost incluse într-un document de lucru 

trimis, spre consultare, colegilor de la departamentele pentru pregătirea personalului didactic din 

țară și, cu acordul acestora, transmis către conducerea ministerului și a celor două camere ale 

Parlamentului României;  

b) 2010 - 2011: participarea autorilor la elaborarea standardelor profesionale pentru 

dezvoltarea profesională a profesorilor din învățământul secundar (5, 2011)  

c) 2010 - 2014: proiectarea și implementarea unui program de master didactic ”Tehnologii 

didactice asistate de calculator”, acreditat de ARACIS în 2010 ca ”master interdisciplinar”, legea 

nefiind în vigoare. Acest program se realizează de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic al Universității Tehnice de Construcții din București începând cu anul univ. 2010-2011 și 

a fost finalizat de trei promoții de absolvenți. 

d) 2011 - 2012: analiza prevederilor Legii nr.1/2011 și a ordinelor și metodologiilor 

MECTS de implementare a acestora. S-a elaborat un punct de vedere care, discutat și îmbogățit, 

prin consultare online cu colegii din țară, a fost asumat de Comisia de specialitate și de Consiliul 

ARACIS și înaintat MECTS.  Ca urmare, Ordinul Ministrului (OM) nr.3841//26.04.2012 a fost 

prorogat și s-a adoptat OM nr.5745/13.09.2012.  

e) 2012 - 2014: analiza concepției și a construcției curriculare a programelor de ”master 

didactic” care au fost proiectate și implementate de diferite universități din țară, prin cercetarea 

site-urilor universitare; 

f) 2012 - 2014 proiectarea standardelor și a construcției curriculare pentru studiile 

universitare de master didactic.  

 

 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 

3.1. Obiectivul 1: identificarea schimbărilor semnificative care s-au produs, începând 

 cu anul 1995, în sistemul de profesionalizare psihopedagogică a studenților care 

 doresc să devină profesori 

 

Analiza de conținut a legislației și a documentelor de politici educaționale din ultimii 20 de 

ani, 1995-2014, privind formarea inițială și dezvoltarea profesională a profesorilor în România, ne-

a condus la următoarele constatări: 

 înființate prin Legea învățământului, nr.84/1995, departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic (DPPD) s-au consolidat treptat, au obținut acreditarea în urma 

evaluării academice externe și, pe parcursul a aproape 20 de ani, au devenit structuri 

universitare specializate pentru pregătirea psihopedagogică și didactică inițială a 

profesorilor din învățământul secundar și cel superior; 

 În ultimii 20 de ani (Tabelul 1) s-au produs 6 schimbări majore în concepția și soluțiile de 

profesionalizare psihopedagogică a personalului didactic stipulate de legislație și ordinele 

de ministru, fapt care dovedește o anumită fragilitate și lipsă de coerență în elaborarea 

politicilor educaționale privind pregătirea cadrelor didactice. În medie, o modificare la 2-4 
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ani denotă, totuși, un ritm prea alert ... 
  

Tabelul 1. Profesionalizarea pentru cariera didactică în România (1995-2014) 

 

Documente 

de referință 

Nivelul studiilor  

Studii universitare Studii 

postuniversitare Formare psihopedagogică inițială 

 

Pregătire 

psihopedagogică 

avansată 

LICENȚĂ ”Master” MASTER 

 

Legea 

84/1995 

Înființare DPPD - ca structură 

universitară  specializată  pentru 

formarea inițială a personalului 

didactic 

- Un modul - 290 ore cursuri și 

                      activități aplicative 

- - - 

Legea 

288/2004 

art.9, 

al.5 și 6 

Diferențierea pregătirii pentru 

profesori gimnaziu  -   profesori 

liceu:  

- Profesor gimnaziu:  

Modul I - 30 credite de studiu  

                 transferabile (CST)  

- -   

 

 

- Profesor liceu: 

Modul II- 30 CST 

OM nr. 

4316/2008 
completat cu  
OM 

3158/2010 

Program de studii 

psihopedagogice:  2 niveluri:  

- Profesor gimnaziu 

  Nivel I = 30+5 CST                

- -  

 

Profesor liceu 

Nivel II- 30+5  

              CST 

 

- Legea  

   nr.1/2011 

- OM nr. 

3841/2012 

- Master 

didactic-

120 CST 

- - 

OM nr. 

5745/2012 
  

Program de studii   

psihopedagogice, oferit de 

departamente de specialitate cu 

profil psihopedagogic:  2 niveluri:  

Profesor gimnaziu: Nivel I = 

30+5 CST 

- -   

Profesor liceu 

Nivel II= 30+5  

                CST 

OU nr. 

49/2014 

Program de studii 

psihopedagogice: 2 niveluri:  

 - Profesor gimnaziu 

   Nivel I = 30+5 CST 

Master 

didactic-

120 CST 

-  

Profesor liceu 

Nivel II= 30+5  

                 CST 

     

Propunerea 

autorilor 

Program de formare 

psihopedagogică inițială pe 

parcursul studiilor de licență 

 30+5 CST(364 ore cursuri și 

activități aplicative)   

- Pregătire 

psihopedagogică 

și de specialitate 

avansată prin 

Masterat 

didactic-120 CST 

- 

 

 

 Legile și documentele în domeniu se referă numai la formarea inițială și la formarea 

continuă a personalului didactic; nu sunt prevăzute articole care să vizeze problema 

pregătirii psihopedagogice și didactice universitare aprofundate, cum este cazul 

profesionalizării specialiștilor din alte domenii (3, 2004); 

 Introducerea ideii de masterat didactic în 2010 a fost raportată numai la formarea inițială, 

deși, prin definiție, masteratul are rolul de a asigura pregătirea universitară avansată, 

aprofundarea pregătirii obținută prin licență; 

 După 4 ani,  în 2014 (4, 2014,) masterul didactic este corelat tot numai cu formarea 

inițială. Realizând, însă, o paralelă între cele două rute de profesionalizare inițială pentru 

activitatea didactică, se poate demonstra că soluțiile oferite nu pot fi, totuși, socotite 
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echivalente (Tabelul 2). Astfel: 

 Cele două alternative de formare inițială țin de diferite cicluri de studii universitare 

și niveluri de calificare profesională. 

 Masteratul didactic este pus în relație cu formarea psihopedagogică inițială, ceea ce 

este în contradicție cu ideea promovată de ”Procesul Bologna” și de Legea privind 

organizarea studiilor universitare potrivit căreia ”Studiile universitare de masterat 

asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, 

dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare 

obligatorie pentru studiile doctorale” (3, 2004, art.9,al.2). 

 
       Tabelul 2. Masterat didactic versus Program psihopedagogic oferit de DPPD 

 

 

Indicatori 

 

Programul DPPD 

 

Masteratul didactic 

Finalități Formare inițială Formare inițială 

Ciclul studiilor universitare Ciclul I - Licență Ciclul II - master 

Nivelul de calificare CNC/EQF Nivel 6 Nivel 7 

Credite 30 / 60 CST 120 CST 

Durată 1 - 2 semestre 4 semestre 

Certificare Certificat Diploma de master  și Suplimentul 

la diploma de master 

Finalizare Sustinere portofoliu Susținere disertație 

Acreditare Standarde specifice 

program 

Standarde specifice master 

 

 Relevanța și complexitatea evaluărilor finale este diferită.  

 Absolvenții primesc documente/titluri de calificare diferite la finalizarea studiilor, într-

un caz, certificat, în celălalt, diplomă, prin urmare drepturile conferite de acestea nu 

sunt sau nu pot fi aceleași. 

 Evaluarea externă a calității în vederea acreditării programelor respective se realizează 

prin standarde și proceduri diferite (6). 

 

 Rezultă că soluția oferită de documentele în vigoare este una de compromis și este de 

așteptat să fie reconsiderată. 

 

3.2. Obiectivul 2. Legitimitatea și identitatea studiilor universitare de master didactic 

în profesionalizarea pentru cariera didactică 

 

Legitimitatea și identitatea studiilor universitare de masterat didactic în procesul de 

profesionalizare pentru cariera didactică se concretizează în: misiune și obiective, structuri 

instituționale, construcție curriculară, resurse și manangementul calității. 

          Misiune și obiective. Misiunea de învăţământ și de cercetare asumată de un program de 

master didactic vizează creşterea performanţei individuale a personalului didactic şi a organizaţiilor 

şcolare/universitare în care acesta va intra sau în care funcţionează, în vederea ocupării funcţiilor 

didactice din învăţământ şi a evoluţiei în cariera didactică prin pregătire avansată psihopedagogică, 

didactică şi în specialitate.  

 Programul de studii al masterului didactic se elaborează pe baza standardelor profesionale 

pentru funcţiile didactice, conţinutul său asigurând competenţele profesionale psihopedagogice, 

didactice, de specialitate, digitale, manageriale și de cercetare necesare exercitării funcţiilor 

didactice în învăţământ. 

                 Structuri instituționale. Asemenea altor categorii de master, masterul didactic se poate 

realiza numai în instituţii de învăţământ superior acreditate. Organizarea lui va fi în 

responsabilitatea unui departament de specialitate cu profil psihopedagogic, acreditat pentru 

furnizarea și gestionarea programelor de dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar şi superior. 

              Construcție curriculară. Programul de studii universitare de masterat didactic are durata 

de 2 ani, este prevăzut cu 120 de credite transferabile și se organizează exclusiv la forma 
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învăţământ cu frecvenţă. Volumul de activităţi didactice directe trebuie să fie de minimum 14 ore 

pe săptămână, un semestru având 14 săptămâni. Restul de timp până la nivelul de 40 ore / 

săptămână reprezintă volumul de timp necesar pregătirii individuale, dezvoltării capacităţilor de 

cercetare ştiinţifică şi activităţii de cercetare propriu- zisă a cursanţilor. Raportul cursuri-activităţi 

aplicative este de recomandat să fie de 1 – 1, cu o marjă de +20%  sau -20%. 

 Ponderea diferitelor categorii de discipline în planul de învăţământ este sugerată în  

următorul tabel (Tabelul 3): 

 
Tabelul 3. Ponderea diferitelor categorii de discipline în planul de învăţământ al masterului didactic 

 

Nr.

crt. 

Categoria disciplinelor 

 

Pondere  

     % 

 Credite studiu 

transferabile 

1 

 

 

Discipline obligatorii:                                                           

 

70 - 90% 

 

90 – 110 

Discipline optionale :                                                            30 – 10% 10 - 30 

Discipline facultative:                                                                - 10 (neincluse în 

cele 120) 

2 Pregătire de specialitate: 

   1. Discipline de sinteză și cunoaştere avansată în  

        specialitate 

   2.  Didactica specialităţii, ariei curriculare și TIC  

   3. Practica pedagogică I: specialitate               

40 - 50% 

15  -  20 % 

 

15  - 20 % 

5  - 10 % 

50 - 60 CST 

 

        

 

3 Pregătire psihopedagogică, managerială şi  cercetare 

educaţională: 
   1.  Discipline psihopedagogice de sinteză și cunoaștere 

        avansată 

   2.  Discipline aplicative: proiectare şi evaluare programe        

        educaționale,  management educațional, cercetare -  

        acţiune, softuri educaţionale etc. 

   3.  Practica pedagogică II: 

                 - managerială şi de consiliere educațională 

                 - de elaborare de documente curriculare 

                 - de cercetare educaţională în relaţie cu lucrarea       

                   de disertaţie 

50 - 60% 

 

15 - 20% 

 

15 - 20% 

 

 

  20 % 

60 -70 CST 

    

 

         

 

 

       

 

4  Practica pedagogică I + II:                                                               25-30% (din care 

5% practica în 

relaţie cu disertaţia) 

 

 25 - 30 CST 

               

                Susţinerea disertaţiei 

  

10 CST 

 

Se poate constata că: 

 se propune un program de studii masterale structurat pe două arii de pregătire academică 

avansată, cu o pondere relativ egală: pregătire de specialitate (I) și pregătire 

psihopedagogică, managerială și de cercetare educațională (II), fiecare arie de pregătire 

fiind, la rândul său, alcătuită din trei categorii de discipline:   

              I. Pregătire de specialitate: 

                          1. Discipline de sinteză și cunoaștere avansată;  

                          2. Discipline aplicative: didactica specialităţii, ariei curriculare și TIC 

                          3. Practică pedagogică I - specialitate 

              II. Pregătire psihopedagogică, managerială și de cercetare educațională: 

                          1. Discipline de sinteză și cunoaștere avansată;  

                          2. Discipline aplicative: proiectare şi evaluare programe educaționale, management  

                                                                educațional, cercetare - acţiune, softuri educaţionale etc. 

                          3. Practică pedagogică II. 

 Cea mai mare pondere revine activităților didactice reprezentate de disciplinele aplicative 

(I.2 + II.2) și de practica pedagogică (I.3 + II.3). Acestea pot deține o pondere de circa 60-

70% din programul de studii, în timp ce disciplinele de sinteză și cunoaștere avansată pot 
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avea ponderea de maximum 40%, ceea ce este în concordanță cu specificul dezvoltării 

competențelor profesionale ale personalului didactic. 

 

 Conceptul de practică pedagogică în programul de master didactic este reconsiderat și 

îmbogățit; el nu mai are doar accepțiunea de practică pedagogică de specialitate ci și de 

practică pedagogică managerială, de consiliere, de elaborare de documente curriculare și 

de cercetare educaţională. De asemenea, pe lângă diversificare, ponderea practicii 

pedagogice este semnificativ crescută (25%) față de programul de formare inițială realizat 

pe parcursul studiilor de licență. Instituţia de învăţământ care asigură programul de master 

didactic poate realiza, potrivit legii, parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în 

domeniu: centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii 

nonguvernamentale. Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula și 

sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii 

Europene - componenta dedicată formării profesorilor - perioadă certificată prin 

documentul Europass Mobilitate.  
 

            
            4. CONCLUZII  
 
 Masteratul didactic trebuie să asigure aprofundarea pregătirii universitare pentru 

cariera didactică, având finalități, număr de credite, curriculum și tip de certificare distincte și 

diferite de formarea inițială. 

 

 Analizele întreprinse conduc la ideea că formarea inițială pentru cariera didactică trebuie 

să se realizeze pe parcursul studiilor de licență printr-un program de studii psihopedagogice 

care să asigure absolventului minimum 30 de credite de studiu transferabile; acestea acoperă 

un volum de muncă de 875 de ore, dintre care 364 ore constau în cursuri și activități aplicative 

directe și 511 ore studiu individual. Absolvirea programului de formare psihopedagogică inițială 

oferit de departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic / DPPD se justifică, în continuare, 

ca o condiție pentru: 

- titularizarea sau pentru obținerea definitivatului în învățământul preuniversitar și pentru 

- înscrierea la un program de master didactic. 

 

 Obținerea masteratului didactic trebuie să semnifice dobândirea de către profesorul care 

accede la gradul didactic I sau în învățământul superior a unui plus de profesionalizare 

universitară pentru cariera didactică, concretizat și într-un nivel de calificare profesională 

superior celui obținut prin studii de licență. 

 

 Masteratul didactic pe care îl propunem ar putea fi socotit, din perspectiva domeniului 

Științe ale Educației, un masterat dominant profesional, cu elemente ale masteratului științific, 

incluzând metodologii și proiecte de cercetare educațională. În aceste condiții, masterul didactic ar 

putea fi atât: 

- o precondiție pentru înscrierea la examenul pentru obținerea gradulului didactic I, cât și  

- o modalitate de pregătire științifică pentru elaborarea lucrării metodico-științifice de obținere a 

  gradului didactic I. 

 

 Sub titlul generic de master didactic am putea avea o diversitate de masterate didactice. 

Această idee ridică întrebarea: masterul didactic să fie același la nivel național sau să aibă un 

trunchi comun și unele variații?  

 

             Întrucât masteratul înseamnă întotdeauna specializare și aprofundare, atunci se adaugă și 

întrebarea: în ce arie a pregătirii masterale s-ar realiza această specializare? Dacă acceptăm că 

aceasta trebuie să se producă în ambele arii de pregătire academică avansată ale masterului 

didactic, pregătirea psihopedagogică și pregătirea de specialitate, atunci masteratul didactic, 

prin intermediul disciplinelor opționale, ar putea conduce la cristalizarea unei zone de specializare 

la care să participe, în mod unitar și solidar, disciplinele opționale din cele două arii de pregătire, de 
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exemplu: proiectare și evaluare curriculară, strategii inovative de instruire, evaluare școlară, 

tehnologii și strategii didactice asistate de calculator, management educațional etc.  

Prin aceste discipline opționale, masteratul didactic se poate diversifica atât la nivel național cât și 

instituțional, o universitate putând organiza mai multe masterate didactice a căror 

diferențiere poate fi dată atât de aria pregătirii de specialitate cât și prin disciplinele 

opționale ofertate. Pe de altă parte, structura propusă poate permite ca într-o universitate să fie un 

singur program de masterat didactic, dar cu module care se pot activa în funcție de solicitările 

beneficiarilor.  

 

 

      Mulțumiri, 

      Tuturor colegilor de al căror gând bun am beneficiat și împreună cu care am lucrat în 

diferite echipe sau proiecte privind profesionalizarea pentru cariera didactică. 
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