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PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ
”LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN ORGANIZAȚIILE EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE ”
LMOEP
Argument:
Educaţia are un rol crucial în transformarea societăţii iar cei care o conduc reprezintă factori de
bază ai acestei transformări. Schimbările dese şi uneori profunde în structura, conţinutul,
conducerea domeniului educaţional au fost însoţite şi de actualizări conceptuale. Astfel,
administrarea educaţiei a devenit management educaţional iar mai nou leadership educaţional.
Leadership versus management este una dintre temele de actualitate din management. Deşi
sunt diferenţe clare între manager şi leader, cea mai importantă constând în stilurile diferite de a
motiva organizaţiile să-şi realizeze obiectivele, lucrurile nu sunt deloc simple deoarece mulţi
manageri sunt şi leaderi, astfel că dezbaterea este departe a se finaliza.
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.
Programul propus valorifică în mare măsură experiența Departamentului de Științe ale educației
în ofertarea masterului în Management educațional și dezvoltare curriculară(MEDC).
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Misiuneacursului este de a facilita formarea/dezvoltarea de competențe în domeniul
managementului educaţional prin aprofundarea cunoştiinţelor şi dezvoltarea abilităţilor specifice
leadership-ului şi managementului organizaţiilor educaţionale preuniversitare.

Obiectivele strategice sunt:
1. Dobândirea de abilități caracteristice leadership-ului şi managementului educaţional .
2. Dezvoltarea abilităţilor de leader şi manager în organizaţiile educaţionale preuniversitare.
3. Achiziționarea de noi strategii, metode și instrumente specifice leadership-ului şi
managementului educaţional .
Grup-țintă
Cursul se adresează personalului de conducere îndrumare şi control din învăţământul
preuniversitar şi personalului didactic ce aspiră la funcţii de conducere, îndrumare şi control din
organizaţiile educaţionale preuniversitare.
Structura și modul de organizare:
Cursul se va desfășura cu grupe de cursanți de 20-25 de persoane. Cursanții sunt absolvenți de
studii superioare, care îşi desfăşoară activitatea în instituţii de învăţământ de nivel
preuniversitar. Admiterea la cursul postuniversitar se face pe bază de dosar de înscriere, în limita
locurilor anunțate. Durata standard a cursului este de 120 de ore, în regim cu taxă.
Cursurile au loc la sediul Facultății de Sociologie și Psihologie și în spațiile partenerilor din
învăţământul preuniversitar (școli, grădiniţe, Casa Corpului Didactic).
Finalizarea cursului
Verificarea finală a cunoştinţelor se va realiza în cadrul unui colocviu (2 credite). Se acordă un
certificat de atestare a competențelor avizat de Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice,
care acordă 17 credite.
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PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă
LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN ORGANIZAȚIILE EDUCAȚIONALE PREUNIVERSITARE
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

Rector
Prof.univ.dr. Marilen Pirtea

2 credite

Decan
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc
Director program
Lector univ. dr. Ionel Moș

colocviu

