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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? 

Un model mixt care să presupună un modul de formare psihopedagogică generală de-a lungul celor 
trei ani de licență, urmat de un master pedagogic de aprofundare a pregătirii în specialitatea aleasă 

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?  

Opțiunea propusă de membrii DPPD din UAIC Iași este cea a unui model mixt. Astfel, în paralel cu 

studiile din ciclul de licență (conform sistemului Bologna) studenților care doresc li se oferă în regim 

opțional, un modul unic de formare psihopedagogică generală, care urmează structura Nivelului 1 de 

formare actual. La finalizarea studiilor de licență și a modulului de formare psihopedagogică 

absolvenților li se poate oferi posibilitatea încadrării ca profesori suplinitori în sistemul de educație 

obligatoriu. Pentru definitivare, titularizare și evoluție în cariera didactică, profesorilor debutanți li se 

va cere absolvirea unui master didactic, oferit ca alternativă la masterul științific,  după ciclul 

studiilor de licență. Ca formă de studii, acest master ar trebui organizat "la zi" sau "cu frecvență 

redusă" pentru a oferi posibilitatea și celor intrați deja în sistem să îl urmeze. Față de caracterul 

general-teoretic al modulului de formare psihopedagogică din timpul studiilor de licență, masteratul 

didactic ar trebui să aibă un caracter practic și aplicativ, orientat către școală. Această opțiune mixtă 

ar trebui să fie o componentă a unui MODEL UNITAR DE FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A 

CADRELOR DIDACTICE, care să armonizeze diversele modalități de pregătire. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

Avantajele unei soluții mixte se referă în principal la începerea pregătirii pentru cariera didactică încă 

de la începutul formării universitare. Absolvenții ciclului de licență vor avea, la terminarea facultății, 

alternativa unui post în învățământ, ca modalitate preliminară de orientare în carieră. Masterul 

didactic ar veni în completarea și aprofundarea pregătirii pentru cei doresc să urmeze cariera 

didactică, ar fi mai selectiv și implicit ar conduce către o creștere a calității pregătirii viitorilor 

profesori. Limitările acestui model sunt legate de deficiențele sistemului educațional din România: 

finanțarea, care ar trebui să fie mai consistentă pentru a acoperi componenta practică a formării 

viitorilor profesori, aspectele legislative care ar trebui ajustate și armonizate pentru conturarea unui 

model unitar de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, elementele privind gestionarea 

noului model. 

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? 



 

Modulul de formare psihopedagogică din timpul studiilor de licență ar trebui să fie gestionat de 

către DPPD și să aibă ca obiectiv formarea fundamentelor pregătirii psihopedagogice pentru o 

viitoare carieră didactică. Masterul didactic  ar trebui să fie regândit în contextul general al 

programelor de master oferite de o instituție de învățământ superior. Astfel, o universitate ar trebui 

să ofere două categorii de mastere: mastere științifice, orientate strict pe cercetare și mastere 

profesionale-didactice care să ofere pregătire pentru viitoarele cadre didactice din învățământul 

secundar. Pentru cei care au în vedere o carieră în învățământul universitar poate fi conceput un 

modul de formare în didactica universitară, modul ce poate fi parcurs după studiile de master sau în 

paralel cu studiile de doctorat, contracost. Masterul profesional și didactic ar trebui să fie coordonat 

și organizat în parteneriat de către facultățile de specialitate și DPPD-uri, cu precizarea clară a 

ponderii celor două categorii de discipline - cele de specialitate și cele de formare psihopedagogică. 

Masterele profesional-didactice vor fi organizate doar de universitățile care au programe de licență 

în specialitățile respective. Numărul de locuri bugetate pentru masterele profesional-didactice va fi 

stabilit anual în funcție de necesarul de cadre didactice care urmează să intre în sistem. Un număr de 

locuri contracost, în conformitate cu normele ARACIS va fi scos la concurs în fiecare an de către 

universitățile care organizează programele de master. Absolvenții specializărilor PIPP, Psihologie și 

Științele Educației, care au în programele de studii disciplinele din modulul de formare 

psihopedagogică generală li se recunoaște parcurgerea modului de formare inițială psihopedagogică. 

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

(a) Stabilirea clară a ponderii disciplinelor și a modalităților de cooperare între DPPD-uri și facultățile 

de specialitate; (b) Alocări bugetare consistente pentru organizarea activităților de practică 

pedagogică și mentorat pentru viitorii profesori; (c) armonizare normativă și legiferarea unui model 

unitar de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. 

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? 

Doctoratul este un titlu științific și nu unul didactic, motiv pentru care un doctorat didactic este 

cumva inadecvat. Cu certitudine orice cadru didactic, după îndeplinirea condițiilor legale, își poate 

susține doctoratul în specialitate sau în Științele Educației. Fără a lega competențele didactice de 

cele științifice, doctoratul trebuie să fie recunoscut ca o formă de perfecționare științifică și nu 

didactică. 

 


