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ASIGURAREA CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
 

singurul masterat din România acreditat de Ministerul Educației 
în domeniul Asigurării Calității Învățământului! 

(Anexa nr. 2 la OMECT nr. 4.644/30.06.2008  http://www.edu.ro/index.php/articles/c172/) 
 
 
 
MISIUNEA programului de master este de a contribui la creșterea calității învățământului, prin formarea unui personal didactic de înaltă 
calitate, capabil să exercite în condiții optime, funcțiile și atribuțiile descrise de fiecare nivel ierarhic al școlii. 
Adresându-se tuturor celor interesați de problematica complexă a educației, masteratul contribuie la dezvoltarea și cultivarea competențelor 
psihopedagogice și manageriale impuse de noile standarde ale formării profesionale continue a personalului didactic. 
Programul de masterat se derulează pe o perioada de 4 semestre (120 credite), conform sistemului de la Bologna, beneficiind de 
recunoaștere europeană.  
 
CUI SE ADRESEAZĂ: 

 directorilor de școli 
 inspectorilor școlari 
 cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar 
 consilierilor/psihologilor școlari 
 angajaților din învățământul special – psihopedagogi, logopezi, profesori de sprijin 
 funcționarilor din administrația locală responsabili cu probleme de educație 
 absolvenților de învățământ superior interesați de probleme ale sistemului de învățământ 
 formatorilor în sistemul de educație a adulților 

 
DISCIPLINELE STUDIATE 

1. Managementul calității învățământului 
2. Proiectarea și dezvoltarea curriculumului 
3. Formarea continua și dezvoltarea resurselor umane din învățământ 
4. Managementul organizațiilor școlare 
5. Politici legislative în domeniul învățământului 
6. Strategii educaționale de gestionare a situațiilor de criză 
7. Managementul proiectelor educaționale 
8. Metodologia cercetării pedagogice 
9. Noi tendințe în metodologia didactică 
10. Comunicare și parteneriat în educație 
11. Implementarea sistemelor e-learning în învățământ 
12. Evaluarea programelor educaționale 
13. Sisteme de învățământ alternative 
14. Modele și teorii ale învățării - consecințe educaționale 
15. Etică și integritate academică 
16. Practică de specialitate 
17. Practică în vederea elaborării lucrării de disertație 

 
AVANTAJELE PROGRAMULUI DE MASTER 

 organizarea semestrială de workshop-uri cu participarea unor specialiști în domeniu 
 publicarea de articole în reviste de specialitate 
 publicarea de volume colective la edituri recunoscute CNCSIS  
 elaborarea și implementarea de proiecte educaționale 
 implicarea masteranzilor în programe de cercetare naționale și internaționale 

 
CONDITII EDUCAȚIONALE EUROPENE 

 sistem e-learning (plarforma Microsoft TEAMS) 
 bibliotecă de specialitate 
 săli dotate cu echipamente de instruire performante 
 acces nelimitat la internet 
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