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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: 

 

CONSILIERE ETICĂ ÎN ŞCOLI 

 

2.Director program: 

 

Conf. univ. dr. Corina Ilin 

 

3.Departamentul care organizează programul: 

 

Departamentul de Psihologie 

 

3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte): 

 

Cursul de studii postuniversitare pentru formarea şi dezvoltarea continuă a consilierilor de etică din 

şcoli este gândit, conceput, pregătit şi va fi derulat în aşa fel încât să răspundă unei nevoi de formare 

reală din învăţământul preuniversitar românesc. Promovarea unei culturi a integrităţii în toate domeniile 

activităţii academice este nu doar un deziderat ci o obligativitate morală, urgentă şi necesară. Grupul 

ţintă al cursului postuniversitar îl reprezintă persoanele cu studii superioare care doresc să se formeze, 

specializeze sau dezvolta profesional în vederea îndeplinirii atribuţiilor de consilieri de etică din şcoli. 

Cursul postuniversitar are caracter aplicativ, pune accent pe identificarea metodelor şi tehnicilor pe care 

un consilier de etică le poate utiliza în munca lui. Tehnicile de diagnoză și de intervenție au ca punct de 

plecare contextul școlar, reglementările cu privire la rolul consilierului de etică precum și relațiile cu 

actorii principali din viața organizației școlare: elevii, profesorii și părinții. Participanții la curs, 

profesorii și directorii de şcoli, vor propune chiar ei studiile de caz pe care le vom dezbate în cadrul unor 

discipline precum Practici și dileme etice, vulnerabilitate și risc în școală. Abordarea este inovativă, 

îmbină prelegeri cu activităţi practice, exerciţii structurate (care sunt cele mai utile în formarea adulților), 

predare în sistem modular şi teamteaching şi utilizarea tehnicii problem based learning (învăţare bazată 

pe probleme) la seminarii. Abordarea este interdisciplinară, cursurile sunt propuse de titulari ai 

Departamentului de Psihologie din UVT dar deschise şi invitaţilor, colegi de la alte departamente, 

facultăţi şi invitaţi externi conturând astfel o amplă viziune asupra problematicii eticii, în vederea 

consolidării unei culturi a integrităţii în mediul preuniversitar românesc.  

 

4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore, orar, 

taxa) 

 

Cursul de studii postuniversitare pentru formarea şi dezvoltarea continuă a consilierilor de etică din 

şcoli, avizat de MENCS nr. 32069 /25.04.2016, va începe în semestrul II al anului universitar 2016-2017 

iar durata studiilor va fi de 14 săptămâni (176 de ore, 16 credite). Cursurile se vor desfăşura la sfârşitul 

săptămânii (joi şi vineri după-masă, sâmbătă dimineaţa), în spaţiile de învăţământ ale UVT, Facultăţii de 

Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Psihologie. 

Programul va fi furnizat în regim cu taxă, cuantumul taxei pentru anul universitar 2016-2017 va fi de 

1500 lei/participant / curs. 
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 5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul): 

 

Condiţiile de înscriere pentru participanți sunt:  

• să fie absolvenți de învățământ superior, finalizat cu diplomă de licență sau echivalent; 

• să cunoască limba română;  

• să poată participa la 70% din întâlnirile față în față; 

• să fie apți din punct de vedere medical şi psihologic.  

 

6.Documente necesare înscrierii: 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină: 

 Copie legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată 

a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia; 

 Copia legalizată a certificatului de naştere; 

 Adeverință medicală care atestă că este apt din punct de vedere medical și psihologic; 

 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă schimbarea 

numelui (dacă este cazul); 

 3 poze format ¾; 

 Fișa de înscriere completată 

 

7.Date de contact: 

 

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Corina Ilin 

E-mail: corina.ilin@e-uvt.ro  

Secretariatul FSP: secretariat.fsp@e-uvt.ro 
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