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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:

MANAGEMENTUL RESURSELOR EDUCAȚIONALE PENTRU TINERET
2. Director program: Prof. univ. dr. Simona Sava
3. Coordonator operaţional: Asist. univ. dr. Claudia Borca
4. Departamentul care organizează programul: Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Fundaţia
Judeţeană pentru Tineret Timiş, Ministerul Tineretului şi Sportului
http://mts.ro/noutati/curs-postuniversitar-pentru-tineret-la-timisoara/

5. Scurtă descriere a programului post-universitar:

Misiunea programului de formare este de a facilita formarea de competențe în domeniul
proiectării, implementării și realizării de activități dedicate dezvoltării personale şi profesionale
a tinerilor, relevante participării lor sociale responsabile.
Obiectivele strategice sunt:
1. Dezvoltarea abilităților de proiectare a activităților pentru tineret îndreptate spre
dezvoltarea personală și profesională a tinerilor;
2. Dezvoltarea de abilități în dezvoltarea și implementarea programelor și a proiectelor de
educație non-formală pentru tineri;
3. Activarea resurselor creative ale lucrătorilor de tineret în inițierea de noi strategii,
metode și instrumente pentru educație globală și drepturile omului.
Obiective specifice:
 Dezvoltarea abilităților de a lucra cu grupuri de tineret diverse;
 Dezvoltarea abilităților de a realiza adaptări specifice ale politicilor, strategiilor,
bunelor practici în domeniul tineretului;
 Dezvoltarea abilităților de proiectare a activităților şi programelor de tineret;
Beneficii pentru cursanți:
 Recunoașterea și certificarea competențelor în domeniul lucrului cu tinerii şi abordărilor
inovative ale procesului de învăţare
 Interacțiunea cursanților, atât cu specialiști din mediul academic, cât și cu profesioniști
din domeniul de tineret
 Realizarea practicii de specialitate într-un centru de tineret recunoscut la nivel european
 Posibilitatea de participare la stagii de formare profesională în Europa
 Dezvoltarea abilităților de accesare și implementare de proiecte de finanțare
nerambursabile specifice domeniului de tineret
6. Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de ore,
orar, taxa)

Total ore curs şi seminar: 120
Total credite: 15
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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 Facultății 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, în spațiile Institutului Român
de Educație a Adulților, precum și la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş
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) 700 RON
7. 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: Științe ale
Educației
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Pedagogie, cod RNCIS:
L40803007010

Număr credite transferabile: 15
Competenţe:
C1.2. Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinară şi aplicarea cunoaşterii pedagogice în
proiectarea macro/mezo/micro a activităţilor de formare profesională, precum şi a materialelor didactice;
C.2.3. Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice / de formare în realizarea activităţilor
educaţionale.
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Nr.
crt.

1.

Disciplina
Politici sociale, economice şi educaţionale
europene în domeniul tineretului

2.

Elaborarea şi managementul proiectelor

3.

Metode şi strategii de învăţare şi evaluare în
lucrul cu tinerii
Managementul voluntarilor şi centrelor de
tineret

4.
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Activităţi didactice
C S L P AP

Nr.
credite

Forma
de
evaluare
Colocviu

4

1

8

10

2

Colocviu

8

10

2

Colocviu

4

6

1

Colocviu

4
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Resurse educaţionale deschise de învăţare
non-formală şi pe tot parcursul vieţii
Acţiune eficientă de transformare socială.
Bune practici în Drepturile omului &
Educaţie Globală
Mediere, tranzacţionare şi comunicare
pentru acţiune pro-socială & pro-activă
Lobby & Advocacy în politici de tineret
Psihologia dezvoltarii adultului -Instrumente
de tutoriat, mentorat si coaching pentru
dezvoltare
Practica

Total ore / credite

Colocviu
4

6

1

4

4

1

4

6

1

Colocviu

4

4

1

Colocviu

4

6

1

Colocviu

Colocviu

44

56

20

2

20

13

Colocviu

120
Evaluare finală

2

Colocviu

8. Documente necesare înscrierii:

Condiţii de înscriere:
 Absolvenţi ai studiilor de licență
 Practicieni în domeniul lucrului cu tinerii
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 Fișă de înscriere eliberată de facultate
 Copie legalizată după diploma de licență
 Foaie matricolă
 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate
 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea
numelui inițial de familie
 2 fotografii color (3x4)
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere
 CV-ul candidatului.
9. Date de contact:

Director de program - Prof. univ. dr. Simona Sava lidia.sava@e-uvt.ro
Coordonator operaţional – Asist. univ. dr. Claudia Borca claudia.borca@e-uvt.ro

PAGINA |

3

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Telefon: 0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.st-educ.uvt.ro

Email: dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/

