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TImişoara 
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? 

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?  

Consider că o pregătire de calitate se poate realiza prin modulul psihopedagogic de nivel I si II, 

organizat conform Legii Educației Naționale prin programele de formare psihopedagogică de nivel I 

și II, desfășurate pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master sau în regim 

postuniversitar. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

 

Avantajul major constă în posibilitatea pregătirii eșalonate (timp de 5 ani) pe durata studiilor 

universitare (licenta+master), asigurându-se profesionalizarea pentru profesia didactică.   

Punctul vulnerabil cred că îl constituie practica pedagogică, aspect care ar trebui îmbogățit ca 

pondere în planul de învățământ și optimizat ca modalitate de organizare. 

 

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? 

Entitățile responsabile ar trebui să elaboreze politici educaționale care să fie concordante cu Legea 

Educației Naționale și cu Standardele ARACIS în vigoare (2014). 

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

Recomand continuarea pregătirii psihopedagogice în cadrul departamentelor pentru pregătirea 

personalului didactic și menținerea ca alternativă a masteratului didactic, dar numai pentru nivelul 2 

(masterat înseamnă aprofundare și specializare, ca atare nu poate acoperi formarea inițială, care 

trebuie realizată în cadrul programului de licență). 

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? 



Cariera didactică va deveni atractivă dacă vom reuși să motivăm intrinsec studenții și să le 

demonstrăm prin exemplul personal că profesia didactică e una de vocație, cu mari satisfacții, o 

profesie în care câștigul major rezidă în dezvoltarea personală și profesională. 


