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Media de admitere:
60% media examenului de licenţă
40% nota la proba orală - interviu
Oportunităţi şi inserţie pe piaţa muncii
Derularea activităţilor specifice în calitate de:
- Profesor pentru învăţământul primar COR 233201/ Asistent
de cercetare în pedagogie COR 235102/ Consilier
învăţământ COR 235201/ Expert învăţământ COR 235202/
Inspector învăţământ COR 235203/ Referent de specialitate
în învăţământ COR 235204/ Mentor COR 235902/ Consilier
şcolar COR 235903.
- Profesor itinerant pentru învăţământul primar, Profesor de
sprijin pentru învăţământul primar, Profesor documentarist,
Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale,
Profesor metodist al CCD, Director/manager al instituţiilor
de învăţământ preuniversitar.
Desfăşurarea unor activităi de:
- consiliere curriculară;
- dezvoltare socială şi emoţională a copiilor;
- concepere de activităţi centrate pe copil;
- management al activităţilor cu părinţii şi a conflictelor în
educaţie;
- management al proiectelor educaţionale (naţionale şi
internaţionale).

Adresabilitate
- Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în
specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
- Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe
sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.

Competenţe profesionale
- desfăşurarea activităţilor educaţionale ca profesor pentru
învăţământul primar;
- valorificarea resurselor teoretice pertinente în
documentarea unor teme de cercetare în domeniul
didacticilor aplicate din învăţământul primar;
- gestionarea eficientă a aparatului metodologic în diferite
contexte educaţionale;
- elaborarea şi implementarea de strategii şi instrumente
adecvate componentei practic-aplicative de la nivelul
învăţământului primar;
- expertiză/cercetare asupra unor aspecte ale curriculum-ului
pentru învăţământul primar;
- evaluarea/acreditarea unor programe educaţionale;
- analiza şi aplicarea unor proiecte educaţionale complexe în
cadrul unor instituţii cu activitate în domeniul educaţional
(MECTS, ISJ, CCD, universităţi, şcoli, fundaţii şi asociaţii
etc.).

Actele necesare vor fi indicate la secretariat şi pe website:
http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate:
Metode avansate de cercetare în știinţele educaţiei; aplicaţii pentru
învăţământul primar
Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
Tehnici discursive și teatrale utilizate în învăţământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii și comunicării în învăământul
primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educaii
Managementul proiectelor educaionale
Sisteme educaţionale alternative pentru învăământul primar
Strategii de dezvoltare a creativităii școlarului mic
Cerine educaionale speciale și programe de incluziune școlară
Educaie pentru sănătate și igienă
Utilizarea multimedia și TIC în predarea matematicii și știinelor
Fundamente etico-deontologice ale educaiei
Educaie pentru protecia mediului și ecologie aplicată în învăământul
primar
Activităi integrate în predarea muzicii și a educaiei fizice
Strategii și tehnici de educaie estetică în învăământul primar
Socializare și parentalitate
Laborator de didactici aplicate și practică pedagogică

http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm

