Specializarea: Ştiinţele educaţiei
Invățământ cu Frecvență
2 ani
130 credite

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Didactica Ştiintelor Exacte

Master acreditat ARACIS

 Ofertă educaţională UNICĂ pe piaţa programelor de master acreditate la nivel naţional
 Ofertă curriculară FLEXIBILĂ şi FOARTE VARIATĂ


Susținut de CADRE DIDACTICE DE PRESTIGIU



Formează SPECIALIŞTI/CONSILIERI PE PROBLEME DE CURRICULUM în instituţiile de
învățământ, cu
: evaluarea programelor educaţionale şi a materialelor
curriculare, formarea profesională în domeniu, dezvoltarea de noi curricula de curs.



- prin cursuri incluse în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie
a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educaţional”;



- realizarea de: studii de impact, cercetări educaţionale calitative şi cantitative, cercetăriacţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică într-o componentă a
practicilor sale educative, valorificată în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ;



- realizarea de studii de impact, proiectarea de curriculum în
funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale orila cererea unor beneficiari, evaluarea şi revizuirea
curriculei existente etc.



- specifice domeniilor mai largi de studiu şi
- care transced disciplinele de
studiu şi practicile educative, explicitându-se în termeni de achiziţii transferabile realizate longitudinal;
, în acord axiologic cu valorile sociale promovate;



, sprijinire necondiţionată a celui care se formează



(“orientare helping”).


:

a) funcţii de conducere de la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare;
b) coordonator comisii şi grupuri de lucru (locale, judeţene şi naţionale) care operează asupra
planurilor de învăţământ/ curriculumului şcolar (inclusiv CDS şi CDL);
c) coordonator comisii implicate în proiectarea şi elaborarea materialelor curriculare;
d) coordonator comisii de calitate în învăţământul preuniversitar;
e) responsabil în relaţia şcolii cu comunitatea locală etc.
Observatie: participarea la admiterea din iulie se face pe locuri bugetate si taxa, participarea la admiterea din toamnă se face pe locurile ramase.

f)

A se vizita: https://www.linkedin.com/jobs/curriculum-specialist-jobs
sau documentare cu ajutorul unor cuvinte-cheie: Curriculum Manager, Curriculum Specialist, Curriculum Coordinator, Curriculum
and Instruction Director, Curriculum Director, Curriculum and Assessment Director, Curriculum Facilitator, Professional
Development Director, Instructional Systems Specialist.
Persoane de contact: Prof. Dr. Liliana Ciascai: liliubb@yahoo.com 0745543827;
Prof. Dr. Eliza Dulamă: dulama@upcmail.ro
0264524062

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) 2016-2017
PMR5101

Management curricular.

PMR5102

Paradigme şi modele de predare-învăţare.

PMR5103

Învăţarea autoreglată şi metacognitivă.

Prof. Dr. Muşata Bocos
Prof. Dr. Maria Eliza Dulamă
Conf. Dr. Codruta Mih

Curs opţional 1 - PMRX511– la alegere din urmatoarele:

PMR5138

Educaţia pentru mediu şi dezvoltarea durabilă.

PMR5105

Credinţă şi cunoaştere.

Conf. Dr. Helena Sabo
Lect. Dr. Lilvia Georgeta Suciu

Curs opţional 2 - PMRX5112– la alegere din urmatoarele:

PMR5106

Multiculturalism, Interculturalism şi Educaţie interculturală.

Conf. Dr. Sorina Bolovan

PMR5130

Educația adulților.

Conf. Dr. Ramona Răduț

Semestrul 2 (Anul I) 2016-2017
PMR5108

Strategii alternative de instruire şi evaluare în educaţie.

PMR5109

Teoria şi practica cercetării pedagogice.

PMR5110

Educaţia media.

Prof. Dr. Liliana Ciascai
Prof. Dr. Muşata Bocos/ Conf. Dr. Chifu Cristian
Conf. Dr. Marchis Iuliana

Curs opţional 1 – PMX5121– la alegere din urmatoarele:

PMR5139

Centrarea pe competenţe în curriculum-ul școlar

Prof. Dr. Maria Eliza Dulamă

PMR5112

Comunități de învățare și practică în medii virtuale

Lect. Dr. Constantin Predescu

Curs opţional 2 – PMX5122– la alegere din urmatoarele:

PMR5134

Școala și comunitatea

PMR5114

Legislație și deontologie în învățământ

Lect. Dr. Roxana Timofte
Prof. Dr. Călin Felezeu

Semestrul 3 (Anul II) 2017-2018
PMR5135

Didactica profesionala

Prof. dr. Liliana Ciascai
Conf. Dr. Codruța Mih

PMR5116

CDS şi managementul activităţilor extracurriculare.

PMR5117

E-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi
probleme specifice.

Conf. Dr. Irina Pop Păcurar
Lect. Dr Constantin Predescu

Curs opţional 1 - PMX5131– la alegere din urmatoarele:

PMR5118
PMR5119

Procesarea didactică a conţinutului stiinţific. “Stiinte socioumane”
Procesarea didactică a conţinutului ştiinţific. “Stiinte exacte “

Conf. Dr. Sorina Bolovan
Lect. Dr. Roxana Timofte

Curs opţional 2 - PMX5132– la alegere din urmatoarele:

PMR5140

Managementul programelor și proiectelor.

PMR5128

Aplicaţii ale teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice
în cercetarea educaţională.

Conf. Dr. Iuliana Marchis/Lect dr. Roxana
Timofte
Conf. Dr. Dumitru Vălcan

Semestrul 4 (Anul II) 2017-2018
PMR5136

Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-

Prof. Dr. Adrian Opre

comportamentală
PMR5131

Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi
educaționale speciale

PMR5124

Stagiu de cercetare/documentare – practică şi pregătirea
disertaţiei.

Conf. Dr. Andreea Hathazi

Conf. Dr Ioana Magdaş

Curs opţional 1 – PMX5141– la alegere din urmatoarele:

PMR5132
PMR5133

Educația pentru cetățenie democratică și drepturile
fundamentale ale omului
Managementul curriculum-ului și al programelor de formare
(mentorat/stagiatură). Elemente de management și leadership
strategic

Conf. Dr. Helena Sabo
Conf. Dr. Irina Pop Păcurar

Curs opţional 2 – PMX5142 – la alegere din urmatoarele:

PMR5127
PMR5129

Educația pentru valori și calitate. Managementul şi cultura
calităţii în instituţiile de învăţământ
Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării
activităților fizice de loisir

Lect. Dr. Oana Ilovan
Conf. Dr. Prodea Cosmin

NOTA: Informaţiile vor fi disponibile pe site-ul Universității Babes-Bolyai şi al Facultăţii de Psihologie
şi Ştiinţe ale educaţiei.
Calendarul admiterii:
Sesiunea IULIE
13-16 iulie 2016 - Înscrierea candidaţilor
18-19 iulie 2016 - Susținerea examenului
21 iulie 2016 - Afișarea rezultatelor
26-27 iulie 2016 - Confirmarea locului, depunerea
cererilor de redistribuire
28 iulie 2016 - Comunicarea rezultatelor după redistribuiri
29 iulie 2016 - Confirmarea locului după redistribuiri
30 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor finale
Admitere incheiata

Sesiunea SEPTEMBRIE
5-6 septembrie 2016 - Înscrierea candidaţilor
7-8 septembrie 2016 - Susținerea examenului
9 septembrie 2016 - Afișarea rezultatelor
12 septembrie 2016 - Afișarea rezultatelor constestațiilor,
afișarea listelor după contestații
13 septembrie 2016 - Confirmarea locului, depunerea
cererilor de redistribuire
14 septembrie 2016 - Comunicarea rezultatelor dupa
redistribuiri, confirmarea locului dupa redistribuiri
16 septembrie 2016 - Afişarea rezultatelor finale

Informatiile privind actele necesare sunt disponibile la adresa: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/cifre_scolarizare/
Extras din documentul menţionat:
Cifra de şcolarizare (locuri ramase): 11 locuri buget, 22 locuri la taxă. (vezi:
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/docs/Cifre_IF_2015-2016-master.pdf)
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:
 Diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata)
 Diploma de licenta sau echivalentul ei (original sau copie legalizata la notariat), împreuna cu Suplimentul de
diploma sau Foaia matricola.
 Absolventii promotiei 2015 care înca nu au primit diploma de licenta, vor prezenta adeverinta de licenta
 Certificat de nastere (copie legalizata)
 Certificat de competenta lingvistica (15 puncte - B1) într-o limba de circulatie internationala în original sau copie
legalizata. Certificatul de competenta lingvistica trebuie sa fie eliberat de institutii autorizate (Centre culturale
straine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, universitati
acreditate) – pentru informatii suplimentare va rugam contactati persoanele mentionate.
 Doua fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
 Copie Buletin de Identitate
 Fisa de înscriere, fisa care se proceseaza la înscriere



Chitantele ce atesta plata taxei de procesare si a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plati pe loc în
momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de inscriere. Taxele se achita pentru fiecare specializare (în
cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
 Adeverinta medicala
 Un dosar plic.
Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in
original, precum şi diploma de bacalaureat in original.
NOTA: Candidatii care nu sunt licentiati in UBB, au nevoie la inscriere de: copii simple ale actelor de studii, adeverinta de
licenta, respectiv diploma de licenta + Suplimentul de diploma sau Foaie matricola.
Taxa de admitere: 50 Lei http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_admitere/#tab1
Taxa procesare: 150 lei http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_admitere/#tab2
Taxa de studii: 2000 Lei http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/docs/Taxa_de_scolarizare_2016-2017.pdf

REGULAMENT DE ADMITERE
NIVEL MASTERAT, SESIUNEA iulie 2016
Masteratul Management curricular propus respectă Regulamentul de admitere master al Universităţii BabeşBolyai, respectiv al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Criterii de admitere http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/facultati/psihologie/
Condiţii de eligibilitate: Diploma de licenţă
Admiterea se face în ordinea mediilor
40% media examenului de licenţă;
60% nota la examenul oral care constă în susţinerea unui referat din tematica obligatorie sau a unui
proiect (de cercetare, de activitate didactica etc.) Candidatul va prezenta referatul/proiectul la
sustinerea examenului.
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: Prof. Dr. Liliana Ciascai: lili.ubb@yahoo.com, tel: 0723873208/ 0745543827
Prof. Dr. Maria Eliza Dulamă e-mail: dulama@upcmail.ro tel: 0264524062

