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ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS 

Codul unității de curs, 

specialitatea  

Credite 

ECTS 

Tota

l ore 

Repartizarea 

orelor Forma de 

evaluare  

Limba de 

predare 
C S L 

Lucr

.ind. 

S.06.A.045 

Pedagogie 
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120 12 12 - 96 Examen română 

M.08.A.076 
Pedagogie în Învăţământul 

primar şi Limba engleză 
 

2 60 15 15 - 30 Examen română 

M.08.A.077 
Pedagogie în învăţământul 

primar şi Pedagogie 

preşcolară  

(studii cu frecvenţă la zi) 

2 60 15 15 - 30 Examen română 

M.07.A.054 

Pedagogie în învăţământul 

primar şi Pedagogie 

preşcolară  

(studii cu frecvenţă redusă) 

2 60 6 6 - 48 Examen română 

 

INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC 

Numele, prenumele: Tatiana Şova 

Titlul şi gradul ştiinţific: lector universitar 

Studii:  

 2012 – actualmente, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de 

doctorat, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; 

 2011 – 2013, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, 

ciclul II, masterat, Specializarea Management educațional; 

 1992 – 1995, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea Pedagogie şi 

Psihologie, profilul Pedagogie şi Psihologie, specializarea Psihologie şcolară, calificarea 

Psiholog, profesor de psihologie; 

 1998 – 1992, Şcoala Normală din or. Soroca, specializarea Predarea în clasele primare. 

Competenţe: Competențele manageriale şi cele de specialitate necesare pentru predarea acestui 

curs au fost formate în timpul activităţii în calitate de director adjunct pentru activitatea 

didactică, profesor de Pedagogie, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi, dar şi în perioada 

activităţii în calitate de învăţătoare la clasele primare în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălţi  

(1995 – 2009). Continui să-mi dezvolt competenţele investigaţionale în cadrul studiilor şi 
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cercetării ştiinţifice doctorale la Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală; activez în calitate 

de cercetător stagiar în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei 

educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala primară rurală”. Deţin titlul de formator în 

problematica Educaţiei centrate pe cel ce învaţă, ceea ce asigură centrarea activităţii didactice pe 

necesităţile studentului şi dezvoltarea calităţii de subiect al educaţiei.  

Informaţie de contact: blocul nr.6, aula 612, 079419811, sovatatiana@mail.ru  

Orele de consultaţii: Luni, 14.10 – 17.00 

 

INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII 

 Disciplina Dezvoltarea carierei didactice face parte din blocul disciplinelor cu orientare 

spre masterat şi este orientată spre pregătirea profesională a viitoarelor cadre didactice din 

perspectiva planificării şi dezvoltării carierei didactice prin activităţi de formare profesională 

continuă. Pe parcursul studierii disciplinei studenţii vor conştientiza faptul că orice profesor 

trebuie să-şi dezvolte competenţa de a învăţa să înveţi, vor însuşi diverse roluri şi se vor 

determina asupra unui stil propriu de dezvoltare profesională şi de creştere în cariera didactică. 

  

  PRECONDIŢII 

 Pentru a se înscrie la unitatea de curs Dezvoltarea carierei didactice studenţii trebuie să 

posede cunoștințe, capacităţi şi atitudini referitoare la:  

 educaţia permanentă şi autoeducaţie formate în timpul studierii unităţilor de curs 

Pedagogie. Practica de iniţiere;   

 procesul de învăţămînt specific învăţămîntului primar/ preşcolar din cadrul Didacticilor 

particulare; 

 management, tipuri de management, inspecţie şcolară din cadrul unităţii de curs 

Managementul educaţional. 

 

COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI 

 se formulează competenţe specifice dezvoltate în cadrul cursului. Lista respectivă este preluată 

din Cadrul Calificărilor sau în lipsa lui, se formulează în baza profilului specialităţii, finalităţilor 

programului de studiu etc. 

 

FINALITĂŢILE CURSULUI 

La nivel de cunoaştere 

 să definească conceptul de carieră;  

 să identifice factorii şi dimensiunile carierei didactice de succes; 

mailto:sovatatiana@mail.ru
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 să identifice posibilităţile de implicare a administraţiei în dezvoltarea carierei didactice; 

 să relateze despre: cerinţele profesiei didactice, oportunităţile sistemului educaţional, 

cerinţele pieţei muncii, cadrul legislativ al angajării cadrelor didactice în cîmpul muncii; 

 să identifice criteriile de apreciere a situaţiei de risc în dezvoltarea carierei didactice. 

La nivel de aplicare 

 să descrie etapele de dezvoltare a carierei didactice;  

 să stabilească corelaţia între finalităţi-cadru şi caracterul continuu al dezvoltării carierei 

didactice; 

 să determine caracterul integrator al dezvoltării carierei didactice. 

La nivel de integrare 

 să valorifice importanţa managementului carierei didactice; 

 să estimeze importanţa aspectului teleologic în dezvoltarea carierei didactice;  

 să aprecieze formarea profesională ca valoare;  

 să determine  competenţele de specialitate ce facilitează integrarea socioprofesională;  

 să-şi formeze trebuinţe de dezvoltare a carierei didactice, atitudini pozitive faţă de muncă. 

 

CONŢINUTUL CURRICULAR ŞI REPARTIZAREA ORELOR 

Nr. 

d/o 
Conţinuturi curriculare 

Nr. total de ore 

Studii cu 

frecvenţă la zi 

Studii cu 

frecvenţă redusă 

C  S  L  C  S  L 

1.  

Educaţia permanentă – premisă şi context a 

dezvoltării carierei didactice 

Accentuarea caracterului permanent al educaţiei. 

Factorii care generează educaţia permanentă. 

Forme de realizare a educaţiei permanente. 

2 2 - 2 - - 

2.  

Dezvoltarea carierei profesionale – prezentare 

generală 

Definirea carierei profesionale. Factorii care 

influenţează decizia cu privire la carieră. Beneficii 

ale serviciilor de consiliere în carieră. Etapele 

proiectării/ dezvoltării carierei. Tehnici de căutare 

a locurilor de muncă. Surse în explorarea pieţei 

muncii. Solicitările angajatorilor faţă de tinerii 

4 2 - 2 - - 
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specialişti. Ocupabilitatea – competenţă specifică 

dezvoltării carierei. Tipuri de personalitate 

vocaţională 

3.  

Managementul carierei didactice  

Direcţii principale în dezvoltarea carierei 

didactice. Responsabilităţile instituţiei de 

învăţămînt în planificarea/ dezvoltarea carierei 

profesionale. Responsabilităţile cadrului didactic 

în planificarea/ dezvoltarea propriei cariere 

profesionale. 

2 2 - - 2 - 

4.  

Metodologia dezvoltării carierei didactice 

Metode verbale şi practico–aplicative 

(Autobiografia, Autocaracterizarea, Curriculum 

Vitae/CV, Sinectica, Interviul, Teste, Chestionare/ 

Inventare); Metode grafice – simbolice (Harta 

ECO, Harta vieţii, Diagrama „Eu cu ceilalţi”, 

Graficul vieţii mele, Analiza SWOT); 

2 2 - - 2 - 

5.  

Dezvoltarea carierei didactice la distanţă 

Dezvoltarea carierei profesionale la distanţă – 

imperativ al timpului. Demersul metodic în 

organizarea consilierii didactice la distanţă. 

2 2 - 2 - - 

6.  

Acte normative şi de dispoziţie referitoare la 

dezvoltarea carierei didactice 

Regulamentul cu privire la organizarea formării 

profesionale  continue. Regulamentul de atestare a 

cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, 

primar, secundar, special, complementar, secundar 

profesional şi mediu de specialitate. Regulamentul 

de atestare a cadrelor de conducere din 

învăţămîntul preşcolar, primar, special, 

complementar, secundar şi mediu de specialitate. 

Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei 

de director în instituţiile de învăţămînt 

2 4 - - 2 - 
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preşcolar, primar, secundar, special, 

complementar, secundar profesional şi mediu de 

specialitate. 

7.  Lecţie de totalizare 1 1 - - - - 

Total 15 15 - 6 6 - 

 

ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL 

Nr. 

d/o 
Tipul, forma activităţii 

Nr. de 

ore Criterii de evaluare 

FZ FR 

1.  
Studiul notiţelor de curs, suportului de 

curs, manualelor. 
4 6 

 însuşirea principalelor noţiuni, 

idei, teorii; 

 cunoaşterea problemelor de bază 

din domeniu; 

2.  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă, pe internet, pe teren etc. în 

baza bibliografiei recomandate. 

4 6 

 dezvoltarea listei bibliografice; 

 mod personal de abordare şi 

interpretare; 

 lecturarea critică, profund 

argumentată; 

3.  

Elaborarea referatului la 2 dintre 

subiectele: 

 Educaţia permanentă versus 

dezvoltarea carierei; 

 Direcţii de bază în dezvoltarea 

carierei didactice; 

 Platformele de învăţare – 

imperativ al timpului. 

4 8 

 subiect acoperit în profunzime; 

 structură logică (introducere, 

tratare structurată, concluzii); 

 utilizarea coerent-analitică a 

conceptelor; 

 identificarea și analiza 

principalelor aspecte ale temei; 

 originalitate și creativitate; 

 surse adecvate șu citare corectă; 

4.  
Elaborarea glosarului explicativ al 

termenilor-cheie (cel puţin 25 termeni) 
4 4 

 corectitudinea ştiinţifică, 

 corespunderea termenilor cu 

conţinuturile curriculare; 

 numărul minim de termeni; 

5.  
Elaborarea harţilor conceptuale la 2 

dintre conţinuturile curriculare studiate 
2 4 

 complexitatea conţinutului; 
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 corectitudinea ştiinţifică; 

 structurarea logică a conţinutului; 

 originalitate şi creativitate; 

6.  

Analiza documentelor normative şi de 

dispoziţie referitoare la dezvoltarea 

carierei didactice 

4 8 

 familiarizarea cu prevederile 

documentelor normativ-reglatorii 

ale procesului de formare iniţială 

şi continuă a cadrelor didactice; 

7.  

Elaborarea traseului individual de 

dezvoltare profesională pentru următorii 

5 ani de activitate didactică 

2 2 

 complexitatea finalităţilor 

proiectate/ dezvoltate; 

 corespunderea acţiunilor cu 

finalităţile proiectate; 

 succesiunea logică a activităţilor; 

 dozarea eficientă a timpului de 

realizare a finalităţilor, respectiv, 

a activităţilor; 

8.  
Completarea Registrului dezvoltării 

profesionale a cadrului didactic 
2 4 

 corespunderea activităţilor 

realizate cu finalităţile proiectate 

anterior; 

 anexarea documentelor ce 

confirmă veridicitatea 

activităţilor; 

9.  

Selectarea din literatură şi soluţionarea 

studiilor de caz legate de dezvoltarea 

carierei didactice 

2 6 

 corespunderea cu conţinuturile 

curriculare; 

 creativitatea şi originalitatea 

soluţiei; 

 utilizarea limbajului 

psihopedagogic, specific unităţii 

de curs; 

10.  

Simularea didactică a problemelor 

psihopedagogice legate de dezvoltarea 

carierei şi de managementul stresului 

ocupaţional 

2 2 

 utilizarea limbajului 

psihopedagogic şi a termenilor 

specifici conţinutului curricular; 

 expresivitatea, originalitatea şi 

creativitatea interpretării rolului. 

Total 30 48  
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EVALUARE 

În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea 

rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi aprobat 

prin Hotărîrea Senatului, procesul-verbal nr. 9 din 16.03.2011. 

În scopul formării competenţelor de domeniu  prezenţa la curs este obligatorie în proporţie 

de minim 70% şi ea condiţionează prezentarea studentului la examen. Studenţii devin 

responsabili de studierea conţinutului, realizarea sarcinilor  şi   lucrărilor de laborator în cazul 

absenţelor motivate şi nemotivate.  

Nota finală la disciplină (de regulă cifră întreagă fără zecimale) însumează rezultatul 

evaluării curente (activitatea în cadrul cursului, seminarelor, lucrărilor de laborator, rezultatul 

lucrului individual) şi nota obţinută la examen. Rezultatul evaluării curente, în cadrul studiilor de 

licenţă/masterat, constituie 60 % din nota finală, iar nota de la examen – 40 %. Nu este admis la 

evaluarea finală studentul care: 

 nu a realizat finalităţile curriculare; 

 nu a obţinut o notă medie de promovare în cadrul evaluării curente; 

 a absentat nemotivat la mai mult de 30% din activităţile auditoriale; 

 nu a susţinut teza/proiectul anual la unitatea de curs respectivă; 

 nu a realizat sarcinile ce presupun activitatea de învăţare individuală (pentru 

studenţii care au absentat motivat). 

 

 

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Catedra de Științe ale Educației 

 

         APROB 

 Şef catedră ___________ conf. univ., dr., Lora Ciobanu   

___________________________________ 

 

Subiecte pentru evaluarea finală (examen) 

la disciplina „Dezvoltarea carierei didactice” 

Titular de curs: lect. univ., Tatiana Şova  

 


