
 
DOMENIUL  PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR 
Titlu Leadership educațional pentru transformare sustenabilă 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă 
Descriere generală Scopul programului îl constituie dezvoltarea competențelor de conducere și leadership 

exercitate de absolvenții programului la nivelul instituțiilor școlare sau organizațiilor 
educaționale din care provin, elaborând demersuri și susținând procese care promovează un 
mediu incluziv și o cultură colaborativă în contextele profesionale în care funcționează, cu 
efecte în reducerea inechităților educaționale și îmbunătățirii calității generale educației.  
 
Beneficiari 

Acest program se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior (studii 
universitare), care doresc să desfășoare activități în domeniul educațional, cu precădere în 
roluri de lidership și management educațional circumscrise unei abordări incluzive în 
educație.  

Programul răspunde unei mari diversități din punct de vedere al profilului 
profesional, vizând domeniul educațional în general, cu nișe adresate sectorului educației 
formale (instituții de învățământ cuprinzând toate ciclurile educaționale, cu precădere roluri 
de coordonare/conducere), sectorului educației nonformale (coordonatori proiecte și 
programe educaționale, lideri de organizații, formatori/facilitatori), precum și persoanelor 
care doresc să-și dezvolte portofoliul de competențe profesionale, în mod complementar.  

Un aspect specific cu valoare adăugată în dinamica grupului de participanți îl 
constituie profilul de formare inițială și tipul de instituție în cadrul căreia profesează 
participanții. Punctul comun îl reprezintă nevoia de autodezvoltare profesională şi personală 
și de autoeficiență.  

Programul adresează nevoi specifice de formare, precum: 
- actualizarea cunoștințelor de specialitate și creșterea nivelului de 

cunoaștere socio-psiho-pedagogică aplicată sistemelor și organizațiilor 
educaționale; 

- formarea, exersarea și consolidarea unor capacități specifice în tematica 
leadershipului educațional cu impact în procese de schimbare și 
transformare; 

- formarea unor atitudini constructive, favorabile proceselor de schimbare, 
manifestând sprijin față de echipele cu care lucrează sau pe care le 
coordonează în asumarea și integrarea la nivel de comportamente a 
inovațiilor.  

 Organizare  
Programul este organizat în regim blended learning. În situația actuală, pandemică și post-
pandemică, cursul se va derula exclusiv online, în format sincron și asincron (întâlniri de tip 
webinar/atelier și lucru individual/pe grup pe sarcini specifice).  
Competențe (în acord cu cadrul competențelor asociate calificării PEDAGOGIE, 
ISCED 6)  
C1. Proiectarea programelor educaționale adaptate pentru diverse niveluri și grupuri țintă  
C4. Managementul grupurilor și al proiectelor educaționale  
C6. Dezvoltarea și promovarea practicilor profesionale specifice specialistului în științele 
educației  

CT1 Aplicarea deontologiei profesionale fundamentate pe valori specifice științelor 
educației 

CT2 Cooperarea în echipe profesionale interdisciplinare specifice proiectelor și 
programelor din științele  

CT3 Utilizarea învățării pe tot parcursul vieții pentru formarea și dezvoltarea profesională 
continuă 



 

 

Cursuri/Plan de 
învățământ 

Durata programului: 180 ore, 18 ECTS  
Modul 1: Leadership în educație 
Reflexivitate și leadership educațional (3 ECTS) 
Managementul carierei (2 ECTS) 
Modul 2: Abordare sistemică a inechității în educație 
Sistem educațional și intervențiile de schimbare sistemică (2 ECTS) 
Probleme critice ale sistemului educațional: inechitate și excluziune (3ECTS) 
Modul 3: Schimbare sistemică  
Managementul schimbării. Aplicații și instrumente (2 ECTS)   
Cultura colaborării pentru schimbări sustenabile (2 ECTS) 
Bune practici în schimbarea culturii organizațiilor educaționale (2 ECTS) 
Examen de certificare a competențelor (2 ECTS) 
 

Personal didactic –  Echipa implicată în derularea programului este formată din cadrele didactice ale 
Facultății de Psihologie și Științele Educației recunoscute ca specialiști în domeniul 
Educației, în co-predare cu practicieni din cadrul programelor educaționale Teach 
for Romania, consultanți, coach, formatori în domenii specifice:  

1. Prof. univ. dr. Anca Nedelcu 
2. Prof. univ. dr. Lucian Ciolan  
3. Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich Hygum 
4. Prof. univ. dr. Romiță Iucu  
5. Conf. univ. dr. Firuța Tacea  
6. Conf. univ. dr. Cosmina Mironov  
7. Lect. univ. dr. Oana Moșoiu 
8. Radu Szekely, Ministerul Educației  
9. Alina Sava, doctorand, Education Specialist Banca Mondială 
10. Iulia Pielmuș, Teach for Romania 
11. Mirela Ștețco, Teach for Romania  
12. Ana Maria Grădinariu, Teach for Romania  
13. Diana Ghindă, trainer Comunități de practică  
14. Florin Ghindă, trainer, Change Management  

Echipa este completată cu invitați relevanți ce contribuie cu pregătirea de 
specialitate, cu experiența profesională, cu exemple de bună practică și studii de caz 
utilizate în cadrul activităților de învățare din program. 

Parteneri Teach for Romania (asociație nonguvernamentală în domeniul educației) – 
www.teachforromania.org  
 

Perspective în 
carieră/ 
Debușee 
profesionale 

-Roluri de coordonare în sectorul educațional, la nivel de școli, inspectorate, 
administrații publice locale;  
-Roluri de implementare și coordonare în instituții educaționale, nivel local/național 
– Ministerul Educației, agenții, instituții și organisme subordonate/coordonate;  
-Profesioniști din domeniul politicilor educaționale, programe și proiecte ce vizează 
schimbări sistemice în domeniul educației.  

Persoane de contact Coordonator program:Lect. univ. dr. Oana Moșoiu  - oana.mosoiu@fpse.unibuc.ro  
 

http://www.teachforromania.org/
mailto:oana.mosoiu@fpse.unibuc.ro

