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ADMITERE 
  

Număr locuri pentru 
fiecare program: 
 
12 locuri bugetate 
63 locuri taxă 
 

Criterii de admitere: 
Media examenului de licenţă: 50% 
-media anilor de studii nivel licență 
50%  
Criterii de departajare : -  sunt 
declaraţi admişi, în ordine:  
 
absolvenţii ciclului de licenţă în 
domeniile: ştiinţe ale educaţiei, 
psihologie, sociologie, asistenţă 
socială, alte domenii de licenţă;   
 
Media de admitere la examenul de 
licenţă (pentru candidaţii care au 
absolvit mai multe programe de 
studii de licenţă, se ia în calcul 
media de admitere la ultimul 
program absolvit)  
 
Titlulatura obţinută : 
Magister în Ştiinţe ale Educatiei 
(Med) 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI 
DEZVOLTARE CURRICULARĂ - MEDC 
 



 

Informaţii program MEDC 

Masterul în Management Educațional și Dezvoltare Curriculară (MEDC)  oferă 5 specializări recunoscute într-un singur 

program masteral, prin reunirea a două programe masterale, cel în Management de sistem și de proces în organizațiile 

educaționale (MSPOE), respectiv Masterul European în Educația Adulților (EMAE). Pe lângă specializarea consacrată în 

management educational, punerea de accent pe dezvoltarea curriculară face atractivă oferta curriculară și pentru cei care nu 

aspiră la poziții manageriale, ci sunt doar preocupați de îmbunătățirea propriilor cursuri și oferte educaționale. MEDC 

suplinește în acest fel masteratele didactice, abilitând absolvenții în a conceptualiza, implementa, evalua orice demers, 

material ori acțiune curriculară. Este un Joint Degree Program, conceput, derulat și compatibil cu programe masterale din 10 

universități, din 9 țări europene (www.esrale.org). 

 

IMPORTANT 
 

Oferta curriculară a acestui 

program masteral este 

acoperitoare pentru cerinţele 

curriculare şi creditele aferente 

criteriilor de cuprindere în 

Registrul naţional al experţilor 

în management educaţional 

(cf. O.MECTS 5549_2011), dar 

conformă şi standardului 

ocupaţional dc "Formator”, 

respectiv acoperitoare pentru 

diferitele ocupaţii listate în 

COR (Monitorul Oficial nr. 

561/8 august 2011): Cod COR 

242401 Formator, Cod COR 

242403 Organizator / 

conceptor / consultant 

formare, Cod COR 242405 

Evaluator de competenţe 

profesionale, Cod COR 

242406 Manager de formare, 

Cod COR 242101 Manager de 

proiect şi Cod COR 235904 

Designer instructional. 

INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 
 

 În managementul şi administrarea instituţiilor educaţionale; 
 Ca manager educațional, mai ales pentru poziții manageriale intermediare, dar și pentru poziții de top; 
 Specialist în proiectarea, elaborarea, implementarea și evaluarea curriculum-ului; 
 Cercetător în domeniul educaţiei;  
 Specialist în educaţie şi formare în instituţii cu rol educaţional complementar (ex. cele din reţeaua 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 educaţionale în cadrul organizațiilor 
(non-guvernamentale, al companiilor etc.; 

 Consultant pentru elaborarea, implementarea și analiza politicilor educaționale 
 Pregătirea profesională a personalului și managementul resurselor umane – în instituţii şi organizaţii din 

sectorul bugetar şi privat; 
 Managementul programelor de formare, în formarea inițială și cea continuă; 
 Evaluator de competențe profesionale; 
 Marketing educaţional și publicitate – în scoli, mass media, ONG-uri, companii, centre private de educație și 

formare, industria producătoare de mijloace şi materiale didactice etc. 
 

Calendar de 

admitere 

 
Sesiune iulie 2016 
1.Înscrierea candidaţilor – 

preluarea dosarelor de 

concurs: 18.07. - 

26.07.2016  

2.Prelucrarea datelor din 

dosarele de concurs şi 

afişarea rezultatelor 

parţiale 26.07.2016 

3.Contestatii şi 

solutionarea acestora: 

27.07.2016 

 4.Confirmarea locurilor 

de către candidaţii 

declaraţi admişi I 

28.07.2016 

 5. Confirmarea locurilor 

de către candidaţii 

declaraţi admişi II(pentru 

cei aflaţi pe liste în 

aşteptare, în limita 

locurilor disponibile) 

29.07.2016  

6.Afişarea rezultatelor 

finale 29.07.2016 

 

Sesiune 

septembrie 2016 
1.Înscrierea candidaţilor – 

preluarea dosarelor de 

concurs: 12.09.2016 - 

16.09.2016  

2.Prelucrarea datelor din 

dosarele de concurs şi 

afişarea rezultatelor 

parţiale 16.09.2016 

3.Contestatii şi 

solutionarea acestora 

16.09.2016  

4.Confirmarea locurilor de 

către candidaţii declaraţi 

admişi I 17.09.2016  

5. Confirmarea locurilor 

de către candidaţii 

declaraţi admişi II (pentru 

cei aflaţi pe liste în 

aşteptare, în limita 

locurilor disponibile) 

18.09.2016  

6.Afişarea rezultatelor 

finale 18.09.2016 

Informaţii program PEDCOP 

Programul masteral Psihologie Educațională și Consiliere Psihopedagogică este un program interdisciplinar, ofertat prin 

colaborarea departamentelor de Științe ale Educației și Psihologie, cu scopul de a pregăti consilieri școlari specializați în 

psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială. Programul are un puternic caracter 

interdisciplinar. Cursanții vor dobândi competențe transversale și de specialitate în domenii complexe precum evaluare si 

intervenție psihopedagogică, consiliere sau adaptare curriculară. De asemenea, programul urmărește dezvoltarea de abilități 

practice prin aplicații în clinica universitară și organizațiile partenere. 

IMPORTANT 
 
Oferta curriculară a acestui program 

masteral este construită pe trei direcții 

de specializare (psihologie 

educațională, consiliere școlară și 

vocațională, psihopedagogie specială) 

conforme celor aferente Comisiei de 

Psihologie Educațională din cadrul 

Colegiului Psihologilor din România.  

 

Cursul este în curs de acreditare la 

Colegiul Psihologilor, ceea ce va 

permite absolvenților să se înscrie 

pentru treapta a doua de specializare 

în specialitatea psiholog școlar. 

 

Cele două programe masterale au un 

an de studiu comun și permit 

continuarea studiilor la nivel doctoral.  

INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII 
 

 În rețeaua școlară, în calitate de consilier școlar; 

 În rețeaua școlară, în cabinete psihopedagogice 

 În rețeaua școlară, ca logoped sau terapeut; 

 În rețeaua școlară, ca professor itinerant / de sprijin  

 În cabinete psihologice particulare 

 În departamente de resurse umane 

 În rețeaua de protecție a copilului 

 În organizații (non)guvernamentale de profil 

 În centre sau institute de cercetare. 
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