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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: Leadership și management în organizațiile educaționale 

preuniversitare 

 

2. Director program: Conf. univ. dr. Ionel Moș 

 

3. Departamentul care organizează programul: Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

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

Este de necontestat faptul că un leadership şi un management de calitate pot face diferenţa între 

organizaţiile educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare. Există, de asemenea, şi 

recunoaşterea calităţii leadership-ului şi managementului organizaţiilor educaţionale care asigură cea 

mai bună posibilă educaţie a educabililor lor. 

În acest context, pregătirea personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar şi a celor care aspiră la aceste funcţii devine foarte importantă. Aceştia nu au beneficiat 

în formarea iniţială de o pregătire sistematică în domeniul managementului educaţional, singurele 

modalităţi de formare fiind diverse cursuri de scurtă durată sau formarea/autoformarea la locul de 

muncă. Aceste modalităţi precum şi puţina literatură de specialitate ce li se oferă, uneori incoerentă şi 

inconsistentă, nu sunt suficiente pentru un leadership şi un management performant în organizaţiile 

educaţionale preuniversitare. 

Din aceste motive, prin acest program ne propunem să oferim o viziune modernă privind leadership-ul 

şi managementul în învăţământul preuniversitar, să ajutăm viitorii leaderi să stabilească cât de 

pregătită este organizaţia lor pentru a face faţă prezentelor şi viitoarelor provocări precum şi 

formarea/dezvoltarea de competenţe necesare gestionării acestora.   

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

Total ore curs şi seminar: 120 

Total credite: 17 

Verificarea finală a cunoştinţelor se va realiza în cadrul unui colocviu.  

Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul Educaţiei 

Naționale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Universitatea de Vest din Timişoara 
 

Pre-înscriere (pe tot parcursul anului universitar):  

Anunțarea intenției de participare prin contactarea și oferirea datelor de contact (nume, e-mail, telefon) 

Directorului de program solicitat SAU la SECRETARIATUL FACULTĂȚȚII de SOCIOLOGIE și 

PSIHOLOGIE, cam. 242,  

Program: : luni – joi, orele 11.00-14.00  
Secretar: Alina Voaideș tel.+40-256/592.320, e-mail: secretariat.sted@e-uvt.ro elena.voaides@e-

uvt.ro  

După constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarată procedura de 

înscriere propriu-zisă.  
Cursurile au loc la sediul Facultății de Sociologie și Psihologie și în spațiile partenerilor (școli, 

Inspectorate școlare, Case ale Corpului Didactic, etc.).  

În cazul constituirii de grupe de studii în alte localități, cursurile se vor putea realiza în 

localitățile respective! 

Se pot oferi pachete mixte pentru formarea cadrelor didactice la nivelul școlii. 
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 La depunerea dosarului, cursantul va plăti taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON. 

Taxa de şcolarizare: (se va achita pe parcursul derulării programului) 500 RON 

6. Plan de învățământ: 

Forma de învățământ: cu frecvență (IF) 

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale Educației 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Pedagogie, cod RNCIS:  

L40803007010 

Competențe:  

 C4.1 Abordarea managerială a programelor educaționale și de formare profesională prin 

utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodologiilor specifice managementului 

grupurilor și proiectelor educaționale. 

 C4.2 Interpretarea și explicarea diferitelor teorii, modele și contexte pedagogice din 

perspectiva managementului educațional. 

 

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Valabil începând cu anul universitar 2015-2016 

Nr. 

crt 

Numele disciplinei Ore curs Ore seminar Credite Forma de 

evaluare 

1 Leadership şi management 6 10 2 colocviu 

2 Curriculum şi politici şcolare 6 10 2 colocviu 

3 Climat şcolar, performanţă 6 10 2 colocviu 

4 Interculturalitate 6 10 2 colocviu 

5 Resurse umane 8 16 3 colocviu 

6 Bugetare, finanţe şi fund-raising 6 10 2 colocviu 

7 Relaţii publice 6 10 2 colocviu 

 Total ore: 120 44 76 15  

 Evaluare finală 2 credite colocviu 

 
 

7.Documente necesare înscrierii: 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

 Fişă de înscriere – formular tip; 

 Copie legalizată după diploma de licenţă; 

 Copie legalizată după foaie matricolă; 
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  Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate; 

 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea 

numelui iniţial de familie; 

 2 fotografii color (3x4) 

 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere; 

 Adeverinţa de la locul de muncă. 

8.Date de contact: 

 

Director de program -  Conf. univ. dr. Ionel Moș, ionel.mos@e-uvt.ro 
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