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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: Specificul educaţiei timpurii şi predarea – învăţarea – 

evaluarea în învăţământul preşcolar 

 

2.Director program: Lector univ. dr. Otilia Bersan 

 

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

 

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

Programul postuniversitar urmăreşte dezvoltarea competenţelor de predare – învăţare – 

evaluare în contextul educaţiei timpurii, analiza funcţională a procesului de învăţământ preşcolar 

în vederea realizării unei educaţii în concordanţă cu valorile contemporane.  

Cursurile din cadrul porgramului se adresează tuturor profesorilor pentru învăţământ 

preşcolar şi altor specialişti care activează în învăţământul preşcolar, în regim de stat sau privat, 

care doresc o formare profesională continuă şi acumularea de competenţe în predare – învăţare – 

evaluare în concordanţă cu nevoile actuale ale educabililor. Nu se exclude participarea 

absolvenţilor de profil care doresc să îşi reactualizeze şi să îşi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile în 

domeniu. 

Obiectivele strategice ale programului sunt: 

1. Formarea de competenţe în domeniul educaţiei  timpurii, eficiente şi durabile a copiilor din 

învăţământul preşcolar; 

2. Dobândirea de abilităţi de organizare şi derulare  a predării, de facilitare a învăţării copiilor 

şi de evaluare a rezultatelor preşcolarilor; 

3. Achiziţionarea de noi strategii, metode şi tehnici de predare şi evaluare a activităţii 

preşcolarilor, în beneficiul educaţiei timpurii a acestora. 

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

taxa) 

Total ore curs şi seminar: 100 

Total credite: 12 

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, 
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 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. 
La depunerea dosarului, cursantul va plăti taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON. 

Taxa de şcolarizare: (se va achita pe parcursul derulării programului) 400 RON 

5. Plan de învățământ: 

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Ştiinţe ale Educaţiei  

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Pedagogia 

Învăţământului Primar şi Preşcolar, cod RNCIS: L40803007030 

Competenţe:  

C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-

pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor 

instructiv-educative şi a materialelor didactice. 

C4.3 Utilizarea unor strategii specifice învăţământului preşcolar/primar în scopul diferenţierii şi 

individualizării demersurilor didactice şi adaptării metodelor la nivelul 

grupului/copilului/şcolarului mic.  

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2014-2015 
 

Nr. 

Crt. 

Numele disciplinei C S L P AP Credite Forma de 

evaluare 

1 Aspecte psihologice ale dezvoltării 

copiilor preşcolari  

10 10 - - - 2 Colocviu 

2 Modele de predare specifice 

învăţământului preşcolar  

10 10 - - - 2 Colocviu 

3 Modalităţi de stimulare a învăţării 

preşcolarilor  

10 10 - - - 2 Colocviu 

4 Evaluarea progresului şi a 

rezultatelor copiilor preşcolari  

10 10 - - - 2 Colocviu 

5 Educaţie timpurie specifică 

vârstelor preşcolarităţii   

10 10 - - - 2 Colocviu 

 Examen de certificare a 

competenţelor 
 2  

 Total ore/credite 100 - - - 12  

 

 

6.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; 

 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate; 
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  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. 

7.Date de contact: 

 

Director de program -  Lect. univ. dr. Otilia Bersan otilia.bersan@e-uvt.ro 
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