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profesională continuă
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În conformitate cu prevederile legilor actuale (Legea 
1/2011, Art. 171, Art. 173, Art. 288, Ordinul MCTS 
nr. 3163/01.02.2012), Departamentul de Științe ale 
Educației, din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 
a Universității de Vest din Timișoara organizează programe 
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
continuă.

Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 
creditele obținute prin absolvirea unui curs postuniversitar 
sunt echivalate cu 60 de credite profesionale transferabile 
(conform OM nr. 5562/2011, Art.9(1) ). Cele 11 programe 
postuniversitare pe care vi le propunem pot fi testate prin 
ateliere demonstrative, interactive, gratuite, de 2 ore 
fiecare. 

Aceste ateliere se desfășoară de două ori pe an, în lunile 
noiembrie și mai, timp de o săptămână intensiv, sub egida 
seriei de evenimente „10 pentru Educație”.
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Psihopedagogie specială aplicată 
și managementul intervenției psihopedagogice

CUPRINS
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Strategii de educație și disciplinare pozitivă în școală

Specificul educației timpurii. 
Predarea – învățarea – evaluarea în învățământul preșcolar

Tendințe actuale în didactici

Educație centrată pe elev

Reziliență și asertivitate în mediul educațional

Psihoterapii existențiale

Leadership și management 
în organizațiile educaționale preuniversitare

Managementul resurselor educaționale pentru tineret

Managementul incluziunii școlare

Educație și identitate europeană
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DESPRE EVENIMENT
Departamentul de Științe ale Educației 
lansează un nou model de colaborare cu 
profesioniști din mediul educațional. Prin 
acest demers, propunem să construim 
împreună comunități de învățare ale 
practicienilor reflexivi, care să genereze 
soluții inovative pentru ameliorarea actului 
didactic și a prestației didactice.

Atelierele și forumurile de dezbateri au ca 
scop o înțelegere comună a principalelor 
probleme din învățământ și dezvoltarea 
unor soluții adecvate la provocările actuale 
din educație. 

Atelierele au un format interactiv, bazat pe 
nevoile de formare ale cursanților, peste 
250 de cadre didactice putând beneficia 
de formare gratuită în cadrul săptămânii  
„10 pentru educație”.

10 pentru 
educație
EVENIMENT BIANUAL

10 pentru EDUCAȚIE = 10 teme actuale, 
10 ateliere, 10 forumuri de dezbatere, 
10 întrebări și 10 x 10 soluții.

CERTIFICARE
Toți participanții vor primi certificate 

de participare eliberate de către
Universitatea de Vest din Timișoara.

pentru

ÎNREGISTRARE
Completați formularul de înregistrare 

și trimiteți-l la adresa 
secretariat.sted@e-uvt.ro

Nu se percepe taxa de participare!
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PRE-ÎNSCRIERE 
(pe tot parcursul anului universitar)
Anunțarea intenției de participare - oferirea 
datelor de contact (nume, email, telefon) 

Secretariatul Facultății  de Sociologie și 
Psihologie, cam. 242
Program: luni – joi, orele 11.00-14.00
Secretar: Sabrina BOLDEA
Tel.: +40-256/592.320
E-mail: secretariat.sted@e-uvt.ro; 
sabrina.boldea@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.

În cazul constituirii de grupe de studii în alte localități, 
cursurile se vor realiza în respectivele localități! Se pot 
oferi pachete mixte, pentru formarea cadrelor didactice 
la nivelul școlii.

Pentru cursurile organizate în alte localități, taxele de 
curs pot fi diferite.

ÎNSCRIERE
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele 
documente:
1. Fișă de înscriere eliberată de către 

facultate;
2. Diploma de licență - copie xerox și 

original;
3. Foaie matricolă - copie xerox și original;
4. Certificat de naștere /buletin de 

identitate - copie xerox și original;
5. Certificatului de căsătorie / document 

care atestă schimbarea numelui inițial 
de familie - copie xerox;

6. Taxa de înscriere (150 RON) - se achită la 
depunerea dosarului.
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Scopul programului este de a dezvolta 
competențele de cunoaștere, înțelegere și 
promovare a valorilor europene în spațiul 
educațional românesc, cât și de a consolida 
sentimentul de apartenență a culturii române la 
spațiul european, prin cimentarea unei identități 
europene. 

Programul este conceput pe baza principiilor și 
obiectivelor educației pentru diversitate culturală, 
în care Uniunea Europeană reprezintă nu doar o 
construcție socială, economică și administrativă, ci 
și una cultural-educativă. 

Materialele-suport pentru derularea cursului au 
fost concepute în cadrul proiectului Jean Monet, 
”Penser, raconter, vivre l’Europe à l’école” (2017-
2019), coordonat de DȘE. Cursanții înscriși la 
acest program pot participa gratuit la conferința 
internațională din iulie 2019.Cursul se adresează 
absolvenților de studii superioare, indiferent 
de calificarea inițială, care desfășoară activități 
educaționale în învățământul primar.

COMPETENȚE
• Conceperea și implementarea activităților 

instructiv-educative și/sau extracurriculare.
• Elaborarea de proiecte educaționale, în vederea 

optimizării procesului de adaptare școlară și 
socială a școlarilor mici.

140
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

17
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
lect. univ. dr. 

CLAUDIA BORCA
claudia.borca@e-uvt.ro

EDUCAȚIE ȘI IDENTITATE 
EUROPEANĂ
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Scopul programului este de a facilita formarea de 
competențe în domeniul didacticilor, al proiectării, 
implementării și realizării de activități specifice 
procesului instructiv-educativ, care să conducă 
la dezvoltarea unor competențe cheie, dar și 
transversale la copii/elevi.

Programul se adresează absolvenților de studii 
superioare, care își desfășoară activitatea în 
instituții de învățământ de nivel primar și 
preșcolar.

COMPETENȚE
• Transpunerea în practică a cunoștințelor privind 

etapele metodologice de realizare a activităților 
specifice procesului instructiv-educativ din 
învățământul preșcolar și primar.

• Realizarea unor activități instructiv-educative 
care să respecte și să ilustreze principiile și 
metodologiile specifice didacticilor aplicate în 
învățământul preșcolar și primar.

120
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

17
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Conf. univ.dr. 

MARIANA CRAȘOVAN
mariana.crasovan@e-uvt.ro

TENDINȚE ACTUALE ÎN 
DIDACTICI
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Scopul programului este de a oferi tuturor 
specialiștilor care lucrează cu copiii cu cerințe 
educative speciale un program complex de 
abordare integrată a incluziunii școlare. 

Pornind de la principiile managementului de 
caz interdisciplinar, cursul oferă cunoștințe de 
specialitate actuale și posibilitatea exersării 
practice a acestora, în vederea formării unor 
specialiști competenți și abilitați în a lucra cu 
orice categorie de elevi cu dizabilităti, întegrați în 
învățământul de masă.

Programul se adresează absolvenților de studii 
superioare, cadre didactice din învățământul 
general și special.

COMPETENȚE
• Cunoașterea principalelor forme și etape ale 

intervenției psihopedagogice.
• Cunoașterea și înțelegerea diferitelor forme de 

școlarizare a copiilor cu CES, a oportunităților și 
limitărilor pe care le prezintă fiecare modalitate 
de școlarizare.

120
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

17
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
lect. univ. dr. 

SORIN PREDESCU
sorin.predescu@e-uvt.ro

MANAGEMENTUL INCLUZIUNII 
ȘCOLARE
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Scopul programului constă în dezvoltarea 
competențelor de predare – învățare – evaluare 
în contextul educației timpurii, analiza funcțională 
a procesului de învățământ preșcolar în vederea 
realizării unei educații în concordanță cu valorile 
con-temporane.

Cursurile din cadrul porgramului se adresează 
tuturor profesorilor pentru învăță-mânt preșcolar 
și altor specialiști care activează în învățământul 
preșcolar, în regim de stat sau privat, care doresc 
o formare profesională continuă și acumularea de 
competențe în predare – învățare – evaluare în 
concordanță cu nevoile actuale ale educabililor. 

Nu se exclude participarea absolvenților de profil 
care doresc să își reactualizeze și să își dezvolte 
cunoștințele și abilitățile în domeniu. COMPETENȚE

• Formarea în PSIHOTERAPII EXISTENȚIALE.
• Încurajarea gandirii critice și libere, pentru a oferi 

omului modern - fie că acesta se situează în sănătate 
sau boală - răspunsuri la problemele existențiale și 
provocările lumii de azi.

520
ORE DE FORMARE

15-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

65
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

3500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Lect. univ.dr. 

LOREDANA AL GHAZI
loredana.al@e-uvt.ro

PSIHOTERAPII EXISTENȚIALE
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SPECIFICUL EDUCAȚIEI TIMPURII.
PREDAREA – ÎNVĂȚAREA – EVALUAREA
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Scopul programului constă în dezvoltarea 
competențelor de predare – învățare – evaluare 
în contextul educației timpurii, analiza 
funcțională a procesului de învățământ preșcolar 
în vederea realizării unei educații în concordanță 
cu valorile contemporane.

Cursurile din cadrul porgramului se adresează 
tuturor profesorilor pentru învățământ preșcolar 
și altor specialiști care activează în învățământul 
preșcolar, în regim de stat sau privat, care doresc 
o formare profesională continuă și acumularea de 
competențe în predare – învățare – evaluare în 
concordanță cu nevoile actuale ale educabililor. 

Nu se exclude participarea absolvenților de profil 
care doresc să își reactualizeze și să își dezvolte 
cunoștințele și abilitățile în domeniu.

COMPETENȚE
• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea și aplicarea 

cunoștințelor de specialitate, psihopedagogice și 
metodologice în cadrul întregului demers didactic 
de proiectare a activităților instructiv-educative și a 
materialelor didactice.

• Utilizarea unor strategii specifice învățământului 
preșcolar/primar în scopul diferențierii și individualizării 
demersurilor didactice și adaptării metodelor la nivelul 
grupului/copilului/școlarului mic.

100
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

12
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

400 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Lect. univ.dr. 

OTILIA BERSAN
otilia.bersan@e-uvt.ro
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PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 
APLICATĂ ȘI MANAGEMENTUL 
INTERVENȚIEI PSIHOPEDAGOGICE

Scopul programului este de a facilita formarea de 
competențe în domeniul psihopedagogiei speciale 
și formarea de competențe de management al 
intervenției psihopedagogice, în conformitate cu 
standardele existente în domeniu. 

Prin acest curs, absolvenții de alte specialități 
vor dobândi competențele aferente modulului 
psihopedagogic, necesare pentru a profesa în 
învățământul special și inclusiv.

Cursul se adresează absolvenților de studii 
superioare, indiferent de calificarea inițială, care 
desfășoară activități educaționale în școli normale, 
speciale sau inclusive.

COMPETENȚE
• Formarea de competențe în domeniul psihopedagogiei speciale în conformitate cu standardele ocupaționale și educaționale.
• Dobândirea de abilități de organizare și derulare a intervenției educaționale individualizate.
• Achiziționarea de noi strategii, metode și instrumente de predare și evaluare a copiilor cu diferite tipuri de cerințe educative 

speciale.
• Formarea abilității de gândire critică în domeniu.
• Internalizarea codului deontologic specific muncii de psihopedagog special.
• Formarea de competențe transversale.

560
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

65
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

1500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Conf. univ.dr. 

MIHAI PREDESCU
mihai.predescu@e-uvt.ro
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Scopul programului este de a facilita formarea 
de competențe în domeniul proiectării, 
implementării și realizării de activități dedicate 
dezvoltării personale și profesionale a tinerilor, 
relevante participării lor sociale responsabile.

Cursul se adresează persoanelor ce activează 
în domeniu, ce dezvoltă programe, proiecte și 
activități educaționale adresate tinerilor.

COMPETENȚE
• Dezvoltarea abilităților de proiectare a activităților 

pentru tineret îndreptate spre dezvoltarea personală și 
profesională a tinerilor.

• Dezvoltarea de abilități în dezvoltarea și implementarea 
programelor și a proiectelor de educație non-formală 
pentru tineri.

• Activarea resurselor creative ale lucrătorilor de tineret în 
inițierea de noi strategii, metode și instrumente pentru 
educație globală și drepturile omului.

120
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

15
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

700 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Prof. univ.dr. 

SIMONA SAVA
lidia.sava@e-uvt.ro

MANAGEMENTUL RESURSELOR 
EDUCAȚIONALE PENTRU TINERET
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Scopul programului este de a dezvolta competențe 
specifice leadership-ului și managementului în 
organizațiile educaționale preuniversitare.

Cursul se adresează personalului de conducere 
îndrumare și control din învățământul 
preuniversitar și personalului didactic aspirant 
la funcții de conducere, îndrumare și control din 
organizațiile educaționale preuniversitare.

COMPETENȚE
• Aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

abilităţilor de gestionare a relaţiei leadership-
management.

• Achiziţionarea de noi strategii privind leadership-
ul şi managementul resurselor din organizaţiile 
educaţionale preuniversitare.

• Formarea/dezvoltarea de competenţe în 
domeniul culturii organizaţionale şi al relaţiilor 
publice.

120
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

17
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

500 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Conf. univ. dr. 

IONEL MOȘ
ionel.mos@e-uvt.ro

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN
ORGANIZAȚIILE EDUCAȚIONALE
PREUNIVERSITARE
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EDUCAȚIE CENTRATĂ PE ELEV

Scopul programului este de a dezvolta competențe didactice 
și manageriale în domeniul educației centrate pe elev, prin 
actualizarea cunoștințelor cu privire la învățare și nevoile 
elevilor, prin dezvoltarea abilităților de planificare, predare 
și evaluare didactică și formarea atitudinilor pozitive față de 
parteneriatul profesor – elev în cadrul paradigmei educației 
democratice.

Cursul se adresează tuturor managerilor, cadrelor didactice, 
psihologilor, psihopedagogilor speciali, consilierilor 
școlari, asistenților sociali și altor specialiști care activează 
în învățământul normal, special și integrat, precum și în 
alte instituții educaționale, în regim de stat sau privat, 
care doresc să își formeze competențe didactice și de 
management al programelor centrate pe elev, de adaptare a 
actului didactic la nevoile particulare ale elevilor.

COMPETENȚE
• Dezvoltarea abilităților de management al actului 

didactic și al programelor educaționale în contextul 
educației centrate pe elev.

• Dobândirea de abilități didactice de planificare, predare 
și evaluare în acord cu abordarea educației centrate pe 
elev.

• Îmbogățirea repertoriului didactic și al opțiunilor 
strategice în dezvoltarea practicilor centrate pe elev.

144
ORE DE FORMARE

20-25
PERSOANE PER 

GRUPĂ

20
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

600 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Conf. univ. dr. 

ANCA LUȘTREAN
anca.lustrea@e-uvt.ro
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STRATEGII DE EDUCAȚIE ȘI
DISCIPLINARE POZITIVĂ ÎN ȘCOALĂ

Scopul programului constă în dezvoltarea 
competențelor de abordare disciplinară 
preventivă, proactivă și pozitivă, competențelor de 
intervenție în situații de criză în spațiul de viață, 
precum și de management al relațiilor dintre copii 
și personalul care activează în aceste medii.

Cursul se adresează tuturor absolvenților 
de învățământ superior care activează în 
învățământul normal, special și integrat, 
manageri de instituții educaționale, consilieri 
școlari, psihologi, psihopedagogi speciali, 
pedagogi, asistenți sociali.

COMPETENȚE
• Competențe în domeniul abordării disciplinare pozitive, proactive și preventive a elevilor cu probleme emoționale și 

comportamentale;
• Abilități de organizare și derulare a programelor preventive și de intervenție în domeniul disciplinării;
• Achiziționarea de noi strategii, metode și instrumente de intervenție și de rezolvare a situațiilor de criză în spațiul de 

viață al elevilor.

100
ORE DE FORMARE

20-30
PERSOANE PER 

GRUPĂ

12
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN +
CERTIFICAT DE 

COMPETENȚĂ ÎN 
METODA LSCI* 

*ACORDAT DE CĂTRE LIFE SPACE CRISIS INTERVENTION 
INSTITUTE , HAGERSTOWN, MARYLAND, USA

600 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Lect. univ.dr. 

IOANA DÂRJAN
ioana.darjan@e-uvt.ro
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REZILIENȚĂ ȘI ASERTIVITATE
ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

Scopul programului vizează dezvoltarea 
competențelor de exprimare asertivă a emoțiilor 
și de rezolvare eficientă a situațiilor conflictuale, 
dezvoltarea abilităților de management a 
sentimentelor și comportamentelor contra-
agresive, dezvoltarea competențelor de 
identificare a semnelor de epuizare psihică 
și achiziționarea unor strategii eficiente de 
management al stresului și de reducere a epuizării 
psihice generate de activitatea profesională.

Cursul se adresează tuturor managerilor, cadrelor 
didactice, psihologilor, psihopedagogilor speciali, 
consilierilor școlari, asistenților sociali și altor 
specialiști care activează în profesii de asistare 
și suport, atât în învățământul normal, special și 
integrat, precum și în alte instituții educaționale și 
setting-uri terapeutice, în regim de stat sau privat.

COMPETENȚE
• Dezvoltarea de abilități de management al stresului 

și reducere a epuizării psihice, în vederea creșterii 
satisfacției profesionale.

• Dobândirea de abilități de auto-monitorizare și auto-
control al reacțiilor proprii în situ-ații-limită, prin 
controlul furiei și utilizarea strategiilor asertive de inter-
relaționare.

• Înțelegerea dinamicilor ciclurilor conflictuale în cadrul 
interacțiunilor la locul de muncă și utilizarea lor în 
managementul conflictului.

144
ORE DE FORMARE

20-30
PERSOANE PER 

GRUPĂ

20
CREDITE

FINALIZARE
CERTIFICAT ATESTARE 

MEN

600 LEI
TAXA DE CURS

150 LEI
TAXA ÎNSCRIERE

DIRECTOR
Lect. univ.dr. 

IOANA DÂRJAN
ioana.darjan@e-uvt.ro
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Contactați-ne: 
Bv. Vasile Pârvan 4, Timișoara, cam. 242 și 335

E-mail: 
secretariat.sted@e-uvt.ro

Vizitați-ne pe web: 
https://fsp.uvt.ro/educatie/programe-postuniversitare/



Facultatea de Sociologie și Psihologie
Departamentul de Științe ale Educației


