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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 psihopedagogic I+II 

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?  

I. În legătură cu cele două opţiuni propuse spre dezbatere, în vederea  creşterii reale şi 

cuantificabile a calităţii în această componentă a sistemului de învăţământ propunem nu o 

dihotomie categorică între masteratul didactic şi modulul psihopedagogic, ci o desfăşurare susţinută 

de recentele cercetării psihopedagogice aplicative (vezi  studiile „Materat didactic – statut 

profesional” în volumul „Perspective pentru cercetarea în educaţie”, coodonator S. Sava, Bucureşti, 

Editura Universitară, pag. 130 – 139), după cum urmează: 

1. – păstrarea modulului psihopedagogic Nivel I cu 30 credite obţinute până la finalizarea 

studiilor de licenţă; 

2. – iniţierea masteratului didactic cu 120 credite finalizat cu diplomă de disertaţie de 

specialitate. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

II. Păstrarea modulului psihopedagogic Nivel I în actuală structură prezintă punctual câteva 

avantaje: 

- motivarea studenţilor pentru o opţiune profesională care să implice cariera didactică; 

- posibilitatea înscrierii la examenele de titularizare în învăţământul obligatoriu şi/sau la examenul 

naţional de definitivare în învăţământ; 

- organizarea acestui modul în ultimii 20 de ani de DPPD-uri s-a consolidat constant, constituind în 

acest moment o alternativă profesională şi competentă pentru atingerea finalităţilor educative 

dorite. 

 Masteratul didactic, ca o formă de specializare şi aprofundare a formării psihopedagogice 

iniţiale prezintă următoarele beneficii: 

 - fiind un masterat dominant profesional va îmbina elemente ale masteratului ştiinţific cu 

metodologii şi proiecte de cercetare educaţională; 



 - constituind o precondiţie pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I, 

acest masterat va oferi atât o modalitate de pregătire ştiinţifică pentru elaborarea lucrării metodico 

– ştiinţifice de obţinere a gradului didactic I, cât şi o îmbunătăţire reală a acestei forme de 

perfecţionare care în ultimii 20 de ani a rămas singura neactualizată. 

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? 

Pentru buna organizare atât a modulului psihopedagogic Nivel I, cât şi a masteratului didactic 

soluţiile de gestionare le considerăm următoarele: 

 - pentru Nivelul I – modulul psihopedagogic, formula actuală de colaborarea între DPPD şi 

facultăţile de profil o considerăm funcţională şi viabilă; 

 - pentru organizarea masteratului didactic cazul particular al Universităţii din Oradea credem 

că ar putea oferi o variantă potrivită printr-un  singur program de masterat didactic, dar cu module 

legate de aria pregătirii de specialitate din cadrul domeniilor în care Universitatea din Oradea are 

acreditate programe de studii. 

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

Aşteptările noastre privind colaborarea dintre părţile cointeresate ar avea în vedere consultatea 

permanentă chiar într-o formulă oficializată  (exemplu: Consiliu consultativ, Consiliu de experţi, etc) 

a specialitaţilor în domenii de psihologie, pedagogie, didactică, pentru evitarea ducerii dezbaterii 

publice într-un cadru care riscă să-i excludă tocmai pe cei a căror expertiză este cea mai valoroasă 

premisă a discuţiilor. 

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? 

Ca opţiuni ulterioare pentru evoluţia în cariera de profesor, considerăm că este un drept şi o 

oportunitate pentru cei care aleg cariera didactică să şi-o desăvârşească  printr-un doctorat, care 

însă  nu echivalează în mod obligatoriu parcursul profesional  şi obţinerea gradului didactic I şi nu are 

ca obiectiv direct creşterea calităţii intrărilor în sistem, acesta fiind un moment realizat după 

acumularea fie a experienţei didactice şi profesionale necesare, fie a unei activităţi de  cercetare de 

lungă durată. 

 


