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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? 

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?  

Cred că masteratul didactic organizat în facultăţile care pregătesc profesori pentru învăţământul 

preuniversitar va creşte calitatea în sistemul de învăţământ, deoarece el se va axa pe didactica 

specialităţii, mai funcţională decât modulul psihopedagogic, care este axat pe probleme generale şi 

oarecum "abstracte". 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajul principal a fost menţionat la punctul anterior. Riscurile ar fi următoarele: 1) nu toate 

facultăţile dispun de resursele necesare pentru organizarea unor masterate didactice (în didactica 

specialităţii); 2) apariţia unei concurenţe neloiale între masteratele didactice şi cele de cercetare (dat 

fiind că sunt şi absolvenţi ai masteratelor de cercetare care doresc să predea în învăţământul 

preuniversitar (gimnazial şi liceal). Tocmai de aceea n-aş  susţine obligativitatea masteratul didactic, 

drept unica soluţie a rezolvării problemei aflate pe agenda acestei dezbateri. Studenţii masteratelor 

de cercetare care doresc să predea în învăţământul preuniversitar ar trebui să aibă posibilitatea de a 

alege între: a) urmarea modulului psihopedagogic II (pentru predarea în învăţământul liceal); b) 

urmarea, în regim de credite transferabile, a unor cursuri ale masteratului didactic; c) urmarea 

concomitentă sau succesivă a masteratului didactic. 

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? 

Entităţile responsabile de organizare a masteratului didactic trebuie să aibă în vedere posibilităţile 

reale (surse umane, logistică etc) de organizare a masteratului respectiv, altfel există riscul 

transformării masteratului didactic într-o "formă fără fond". Altfel spus, aceste entităţi trebuie să-şi 

pună o întrebare elementară: pot/nu pot să organizez un masterat didactic? De asemenea, aşa cum 

am arătat la punctul anterior, trebuie lăsate căi deschise şi pentru alte soluţii (în special pentru 

absolvenţii masteratelor de cercetare care doresc să urmeze o carieră didactică), altfel aceste 

masterate ar fi grav afectate. 

 



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

Recomandarea ar fi flexibilizarea raporturilor dintre entităţile responsabile de funcţionarea celor 

două categorii de masterate (didactice şi de cercetare), fapt care ar elimina riscul "enclavizării" uneia 

sau alteia dintre aceste categorii. 

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? 

Desigur, existenţa unor doctorale didactice ar fi o soluţie fericită. 
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