
GLAVA Cătălin, director DPPD 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca 
Depoziție înscrisă în nume personal 
 
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? 

Ambele variante pot funcționa simultan. 

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?  

Considerăm că derularea în tandem a celor două sisteme, Modul psihopedagogic și Masterat 

didactic, le oferă o paletă mai largă de opțiuni studenților viitori profesori și permite decizii nuanțate 

cu privire la managementul propriei cariere. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele provin din faptul că această variantă le oferă studenților și profesorilor o paletă mai largă 

de opțiuni de formare și se poate, de asemenea,  valorifica expertiza acumulată în sistem prin 

aplicarea variantei existente. 

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? 

Considerăm că o asumare la nivelul rectoratelor universităților a gestionării acestor variante poate 

asigura: unitatea de viziune a formării, gestionarea și alocarea resurselor umane și materiale, 

asigurarea raportului optim formare teoretică/pregătire practică. 

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

Ne așteptăm la o participare a tuturor părților implicate și co-interesate la luarea deciziilor de nivel 

macrosistemic. 

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? 

Considerăm că doctoratul reprezintă un exercițiu complex de cercetare. Profesorul este în esență un 

practician, ceea ce nu reprezintă nicidecum un statut inferior celui de cercetător și nu exclude 

comportamentul reflexiv cu privire la problematica profesională cu care se confruntă. 

 


