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Program masteral acreditat ARACIS 

MANAGEMENT CURRICULAR 
    Specializarea: Ştiinţele educaţiei - Forma de învăţământ: Zi şi ID 

 
De ce să alegi programul masteral de Management curricular?           

Deoarece programul de master  

1. este UNIC - ca ofertă educaţională pe piaţa programelor masterale acreditate la nivel naţional;  

2. dezvoltă studenţilor sisteme de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori necesare ca SPECIALIŞTI ÎN 
CURRICULUM, într-o societate bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare durabilă. 

NOTĂ. În practica internaţională* specialistul în curriculum din instituţiile şcolare, ca şi consilier pe 
probleme de curriculum are următoarele competenţe/responsabilităţi: dezvoltarea de noi curricula de curs, 
evaluarea programelor educaţionale şi a materialelor curriculare, formarea profesională în domeniu.  

În afara competenţelor menţionate, programul masteral mai asigură studenţilor:  

i. competenţele de cercetare (realizarea de studii de impact, cercetări educaţionale calitative şi 
cantitative, cercetări-acţiune) care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică 
într-o componentă firească a practicilor sale educative, valorificată în direcţia reglării şi autoreglării 
procesului de învăţământ.  

ii. competenţele care privesc relaţia cu piaţa muncii (realizarea de studii de impact, proiectarea de 
curriculum funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale, la cererea anumitor beneficiari, 
evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.) 

iii. competenţe disciplinare (specifice domeniilor mai largi de studiu) şi competenţe transversale (care 
transced disciplinele de studiu şi practicile educative, explicitându-se în termeni de achiziţii 
transferabile realizate longitudinal) 

iv. competenţe de formator în domeniul educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale promovate; 

v. promovarea unei atitudini empatice, de sprijinire necondiţionată a celui care se formează (“orientare 
helping”). 

3. are o ofertă curriculară flexibilă şi foarte variată care: 

 contribuie la aprofundarea cunoştinţelor de specialitate şi la extinderea culturii generale; 

 asigură trasee de cunoaştere şi de formare individualizate;  

4. beneficiază de colaborarea unor cadre didactice al căror prestigiu profesionale este recunoscut pe plan 
internaţional şi naţional, inclusiv cadre didactice din străinătate; 

Programul masteral are durată de 2 ani şi oferă 130 credite, din care 10 credite pentru disertaţie.  
Posibilităţi de angajare: 

a) funcţii de conducere de la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare; 
b) coordonarea comisiilor şi grupurilor de lucru locale, judeţene şi naţionale care operează asupra planurilor de învăţământ/ 

curriculumului şcolar (inclusiv CDS şi CDL); 
c) comisiilor de proiectare şi elaborare de materiale curriculare; 
d) comisii de calitate în învăţământul preuniversitar;  
e) responsabilităţi legate de oferta şcolii în relaţie cu comunitatea locală etc.   



ANEXA 

Disciplinele din Planul de învăţământ al programului masteral Management curricular şi titularii cursurilor 
COD DISCIPLINE              Cadre didactice titulare de curs 

Semestrul 1 (Anul I) 2009-2010  

DID 4101 Management curricular Prof. Dr. Muşata Bocos 

DID 4102 Paradigme şi modele de predare-învăţare Conf. Dr. Eliza Dulamă 

DID 4203 Învăţarea autoreglată şi metacognitivă Lect. Dr. Codruta Mih 
 Curs opţional 1  
DID 4104 Medii electronice de instruire Lect. Dr Constantin Predescu 

DID 4105 Credinţă şi cunoaştere Lect. Dr. Lilvia Georgeta Suciu 

 Curs opţional 2  
DID 4106 Multiculturalism, interculturalism şi educaţie interculturală Conf. Dr. Liliana Ciascai/Lect. Dr. Sorina 

Bolovan 

DID 4107 Educaţia ştiinţifică şi tehnologică  Lect. Dr. Florentina Ciomoş 

  

  

Semestrul 2 (Anul I) 2009-2010  

DID 4208 Strategii alternative de instruire şi evaluare în educaţie Conf. Dr. Liliana Ciascai 

/ Conf. Dr. Foris Rita 

DID 4209 Teoria şi practica cercetării pedagogice  Prof Dr. Muşata Bocos/ Conf. Dr. Chifu Cristian 

DID 4210 Educaţia media Lect. Dr. Florentina Ciomoş/ Lect. Dr. Marchis 
Iuliana 

 Curs opţional 1  
DID 4211 Competenţe transferabile Conf. Dr. Eliza Dulamă 

DID 4212 Educaţia pentru mediu şi dezvoltarea durabilă Conf. Dr. Adrienne Kozan/ Lect. Dr. Syallassy 
Noemi 

 Curs opţional 2  
DID 4213 Cultura matematică Conf. Dr. Dumitru Vălcan 

DID 4214 Educaţia pentru cunoaşterea legislaţiei, drepturile cetăţeneşti, 
drepturile mediului şi drepturile copilului 

Lect. Dr. Helena Sabo 

  

  

Semestrul 3 (Anul II) 2010-2011  

DID 5315 Pedagogia adulţilor  Prof. Dr. Miron Ionescu 

DID 5316 CDS şi managementul activităţilor extracurriculare Lect. Dr. Irina Pop-Păcurar 

/ Lect. Dr. Kovacs Zoltan 

DID 5317 E-learning: Procese de învăţare şi probleme specifice Dr. Nicolae Nistor – Univ. Munchen / Lect. Dr 
Constantin Predescu 

 Curs opţional 1  

DID 5318 Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. Domeniul 
curricular “Om şi societate” 

Lect. Dr. Sorina Bolovan 

DID 5319 Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. Domeniul 
curricular “Ştiinţele naturii“ 

Conf. Dr. Adrienne Kozan 

 Curs opţional 2  

DID 5320 Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. Domeniul Lect. Dr. Oana Ilovan 



curricular “Ştiinţele Pământului“  

DID 5321 Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. Domeniul 
curricular “Matematică şi Tehnologii“  

Lect. Dr. Ioana Magdaş 

  

  

Semestrul 4 (Anul II) 2010-2011  

DID 5422 Educaţia raţional-emotivă şi comportamentală Prof. Dr. Adrian Opre 

DID 5423 Comunităţi de cunoaştere: Analiza, iniţierea şi susţinerea 
comunităţilor cognitive 

Dr. Nicolae Nistor – Univ. Munchen 

DID 5424 Stagiu de cercetare/documentare – practică şi pregătirea 
disertaţiei 

Lect. Dr Ioana Magdaş 

 Curs opţional 1  

DID 5425 Formarea şi dezvoltarea profesională. Standarde şi competenţe 
profesionale. Statut şi legislaţie.  

Prof. Dr. Călin Felezeu 

DID 5426 Creativitate didactică, autoformare şi dezvoltare profesională Lect. Dr. Monica Diaconu 
 Curs opţional 2  

DID 5427 Educaţia pentru valori (Educaţie axiologică) Lect. Dr. Oana Ilovan 

DID 5428 Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice în 
studiul ştiinţelor naturii 

Conf. Dr. Dumitru Vălcan 

DID 5429 Metodologia proiectării şi organizării activităţilor fizice de loisir Lect Dr. Prodea Cosmin 
 
NOTA: Informaţiile de mai jos sunt deocamdată doar orientative, ele pot suferi actualizări.  
 
Informatiile privind actele necesare sunt disponibile la adresa:  
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/html/Admitere/admit_master.html 
 
Extras din documentul menţionat:  

Cifra de şcolarizare poate fi modificată de către MECI sau Senatul UBB.  
Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pe domenii. 
La admitere pot candida numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă  studiilor universitare de lungă durată. 
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, la o singură specializare.   

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE  (se va verifica lista de mai jos pe site-ul UBB, pentru actualizare) 

1. Certificat de nastere (copie legalizata)  
2. Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata)  
3. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original sau copie legalizata). Absolvenţii promoţiei 2009 care încă nu au 

primit diploma de licenţă, vor prezenta adeverinţa de licenţă; Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune 
la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original  

4. Doua fotografii tip buletin  
5. Certificat de competenta lingvistica în original sau copie legalizată (minim 20 puncte)  
6. Adeverinta medicala tip (in original), din care sa rezulte ca nu sufera de boli cronice cu risc pentru colectivitate;  
7. Fisa de inscriere, fişa care se procesează la înscriere  
8. Chitanţele ce atestă plata taxei de procesare şi a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plati pe loc în momentul 

înscrierii)  
9. Un dosar plic 

Certificatul de competenţă lingvistică trebuie să fie eliberat de instituţii autorizate (Centre culturale străine, Catedre de 
specialitate din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, universităţi acreditate). 

Taxa de înscriere  
Este de 150 ron (din care taxa de admitere 120 RON şi taxa de procesare 30 RON).  



 

REGULAMENT DE ADMITERE 
NIVEL MASTERAT, SESIUNEA iulie şi septembrie 2010 

Masteratul Management curricular propus respectă Regulamentul de admitere master al Universităţii Babeş-
Bolyai, respectiv al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  

 
Condiţii de eligibilitate 

   Candidaţii trebuie să fie licenţiaţi. 
 

Criterii de admitere şi departajare 
- Media examenului de licenţă – reprezintă 40% din nota finală a examenului de admitere la 

masterat.  
- Nota la interviu – reprezintă 60% din nota finală a examenului de admitere la masterat.  
- Departajarea – media generală de promovare a anilor de studiu. 
 

    Tematica obligatorie 
1. Curriculum-ul şcolar preuniversitar.  
2. Competenţele cadrelor didactice. 
3. Proiectarea activităţilor didactice. 

 
Bibliografie orientativă 
Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană – Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
Ionescu, M. (2007), Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, „Vasile Goldiş” University Press, Arad. 
Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.) (2009), Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Piteşti. 
 
Cursuri de Didactica disciplinelor de studiu (matematică, fizică, chimie, biologie etc.) 
 
Număr de locuri: zi: 30 la taxa, 15 la buget şi 30 locuri la ID 
 
TAXA de şcolarizare este de 2000 RON/an  
 
Calendarul admiterii: http://admitere.ubbcluj.ro/grafic-master.html 
Sesiunea iulie Sesiunea septembie 
Preînscrierea candidaţilor: 2martie- 12iulie 2010 
Înscrierea candidaţilor: 20-24 iulie 2010 
Susţinerea probelor: 26-28 iulie 2010 
Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2010 
Confirmarea locului, depunerea cererilor de redistribuire: 29-31 
iulie 2010 
Afişarea rezultatelor după redistribuiri: 2 aug 2010 
Confirmarea locului după redistribuiri: 2-3 aug 2010 
Afişarea listelor finale: 4 aug 2010 

Inscrierea candidaţilor: 6-10 sept 2010 
Susţinerea probelor: 11-13 sept 2010 
Afişarea rezultatelor: 13 sept 2010 
Confirmarea locului, depunerea cererilor de 
redistribuire: 14-15 sept 2010 
Afişarea rezultatelor: 16 sept 2010  
Confirmarea locului după redistribuiri: 16-17 sept 2010 
Afişarea listelor finale: 21 sept 2010 

 
Inscrieri: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca, tel: 0264 
405337.  Orar cu publicul: 09:00 – 13:00 

Persoane de contact:  

Conf. Dr. Liliana Ciascai: liliciascai@yahoo.com, tel: 0723873208, pt. ambele programe 

Conf. Dr. Eliza Dulama e-mail: dulama@cluj.astral.ro tel: 0264524062  pt. programul masteral forma ZI 

Conf. Dr. D-tru Vălcan, e-mail: tdvalcan@yahoo.com, tel: 0745866377 pt. programul masteral forma ID 

Lect. dr. Irina Pop-Păcurar: irinapop_pacurar@yahoo.com, tel. 0722460043, 0751347834 


