
STUDII
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P r o g r a m e  d e

Mai multe detalii:  

Criterii de admitere: 
50% media examenului de licență și 50 % media anilor de studii, nivel licență, obținerea 
cali�cativului ADMIS la interviul motivațional organizat în perioada admiterii.

Scanează codul QR pentru 
a descoperi metodologia de examen:

www.fsp.uvt.ro

secretariat.fsp@e-uvt.ro

+4 0256 592 320

Admitere programe de masterat:
MEDC: 13 locuri bugetate și 62 locuri cu taxă

CIE: 12 locuri bugetate și 63 locuri cu taxă

Criterii de departajare:
sunt declarați admiși, în ordine, absolvenții ciclului 
de licență în domeniile: științe ale educației, psihologie, 
sociologie, asistență socială, alte domenii de licență
media de  admitere la examenul de licență (pentru 
candidații  care  au  absolvit  mai  multe programe  
de  studii  de  licență,  se  ia  în  calcul  media  de  
admitere la  ultimul  program absolvit)

DEPARTAMENTUL
DE ȘTIINŢE ALE EDUCAŢIEI



 

Inserţia pe piaţa muncii se poate realiza ca:
Manager în orice instituție educațională;
Specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului, al programelor educaționale, în 
formarea inițială și cea continuă;
Specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului;
Cercetător în domeniul educației;
Specialist în educație și formare în instituții cu rol educațional complementar (de exemplu cele din rețeaua ministerului
administrației și internelor, al apărării, al culturii, în companii, în centre de zi pentru copii și bătrâni, cluburi ale copiilor etc.)
(Consultant pentru) elaborare/ implementare și evaluare de programe educaționale în cadrul organizațiilor
non-guvernamentale, al companiilor etc.;
Consultant pentru elaborarea, implementarea și analiza politicilor educaționale;
Pregatirea profesionala a personalului și managementul resurselor umane în instituții și organizații din sectorul bugetar 
și privat;
Managementul programelor de formare, în formarea inițială și cea continuă;
Evaluator de competențe profesionale.

Inserţia pe piaţa muncii se poate realiza:
În rețeaua școlară, în calitate de consilier școlar
În rețeaua școlară, în cabinete psihopedagogice
În rețeaua școlară specială, ca profesor psihopedagog
În rețeaua școlară, ca logoped sau terapeut
În rețeaua școlară, ca profesor itinerant / de sprijin 
În cabinetele psihopedagogice din rețeaua privată
În domeniul protecției copilului
În organizații (non)guvernamentale de pro�l
În centre sau institute de cercetare

Management educațional 
și dezvoltare curriculară
Masterul în Management educațional și dezvoltare curriculară (MEDC) valorică experiența
Departamentului de Științe ale Educației în a oferi specializare postuniversitară în 
management educațional de mai mult de 15 ani. Programul masteral este conceput pentru a 
pregăti specialiști care aspiră la poziții manageriale în instituțiile educaționale, respectiv pentru 
a abilita absolvenții în a conceptualiza, implementa, evalua orice demers, material ori program
educațional. Conceptul curricular este compatibil cu Nivelul 2 DPPD, respectiv permite accesul 
la studii doctorale.

Totodată, programul masteral este compatibil cu programe masterale din 10 universități, din
9 țări europene (www.esrale.org). Cele două programe masterale au mai mult de un an de
pregătire comun, �ind posibilă absolvirea ambelor programe în trei ani. Consiliere și integrare 

educațională
Masteratul Consiliere și integrare educațională (CIE) este un program interdisciplinar, ofertat 
prin colaborarea departamentelor de Științe ale Educației și Psihologie. Este un masterat 
profesional, care oferă posibilitatea accesului la studii doctorale. 

Oferta curriculară este construită conform criteriilor Comisiei de Psihologie Educațională din 
cadrul Colegiului Psihologilor din România, respectiv concordantă cu reglementările privind 
Nivelul II DPPD. 

Absolvenții programului sunt pregătiți pentru a preda la nivel liceal și a acționa în calitate de 
consilieri școlari specializați în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și 
specialiști în integrare educațională. Cursanții vor dobândi competențe transversale și de 
specialitate în domenii complexe precum: evaluare și intervenție psihopedagogică, consiliere 
educațională și privind cariera sau adaptare curriculară. De asemenea, programul urmărește 
dezvoltarea de abilități practice prin aplicații în clinica universitară și organizațiile partenere. 

Programul masteral este conceput în 
concordanță cu cerințele curriculare și 
creditele aferente criteriilor de cuprindere în 
Registrul național al experților în 
management educațional (cf. O.MECTS 
5549_2011). Asigură specializări pentru 
diferite ocupații recunoscute în Clasi�carea 
Ocupațiilor din România, �ind acoperite cel 
puțin patru specializări distincte printr-un 
singur program, pe lângă specializarea de 
manager educațional: 
Formator, cod COR 242401;
Organizator / conceptor / consultant 
formare, cod COR 242403;
Evaluator de competențe profesionale, cod 
COR 242405;
Manager de proiect, cod COR 242101;
Designer instrucțional, cod COR 235904.


