
STAŞ Marian, preşedinte 
Asociaţia Clubul Liderii Mileniului Trei 
Bucureşti 
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? 

Licență pentru profesia didactică 

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?  

Masterul, fără doar și poate. Filosofia DPPD a devenit anacronică de mult, iar calitatea slabă a 

resursei umane generate în sistem DPPD este dovedită în fapt. Pe de altă parte, între master 

educațional și LICENȚĂ pentru profesia didactică, licența are forță transformațională incomparabil 

mai puternică, deoarece rescrie organic, structural procesul dobândirii calității de profesor. Licența 

pentru profesia didactică pune presiune pozitivă pe toți cei implicați, în primul rând pe universități, 

cu un mesaj  extrem de puternic: a deveni matematician (filolog, ...) înseamnă ceva; a deveni 

PROFESOR de matimatică (literatură, ...) înseamnă cu totul și cu totul altceva. 

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

propuneți pentru gestionarea acestora? 

AVANTAJE. 

1. Consacră statutul profesiei didactice în comunitatea universitară, drept unul solid, autentic, 

dobândit prin LICENȚĂ cu drepturi depline, egală cu toate celelalte licențe, în locul celui actual, 

depășit de timp ("cenușăreasă" tolerată de voie-de nevoie) 

2. Oferă oportunități excepționale pentru proiectarea unor programe complexe, care să producă 

profesori pentru secolul XXI 

3. Creează putere sporită de negociere a pachetelor salariale 

RISCUL MAJOR. 

1. Torpilarea / respingerea de către "rinocerii României de lemn": universitari / universități 

încremeniți / încremenite în paradigme securist-comuniste, incapabili / incapabile să reacționeze 

poitiv la schimbarea de paradigmă 

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 LICENȚĂ, unul singur: curajul asumării și gestionării acestui proces de schimbare adaptivă. 

Este o probă de leadership, înainte de orice. Curajul de a crea un precedent gestionabil inteligent, 

care să devină poveste de succes și model de bună practică. 



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

AȘTEPTĂRI 

1. Bună-credință / onestitate 

2. Curaj 

3. Profesionalism 

RECOMANDĂRI 

1. Jucați cinstit! 

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? 

Carieră didactică structurată pe opțiuni multiple, orizontale. Detalii, aici: 

http://www.tribunainvatamantului.ro/punctul-de-inflexiune-operationalizat/ 

 


