
 

INFO-PROIECT 

Start în carieră 
prin  

master didactic 

ianuarie 2023 

INFO-ADMINISTRATIV 
 
GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT: 

13 ianuarie 2023, 18:00 – specializarea 
Educaţie Fizică şi Sport, anul II 
Scopul întâlnirii: familiarizarea 
masteranzilor cu diverse tehnici de 
management al timpului și 
conștientizarea relației dintre 
managementul timpului, autoeficacitate, 
stil de viață și adaptarea la stres 

  
 

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE 
PROIECTULUI 

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, 
indiferent de dispozitiv, folosind numele 
şi prenumele dvs. din catalog. 
 
Verificaţi periodic pagina Master 
Didactic – DPPD: 

 
https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/  

INFO-DIDACTIC 
 

Disertaţia 

Elemente de avut în vedere în 
etapa de documentare şi 
redactare:  

• redactarea unor capitole/subcapitole 
din lucrarea de disertaţie şi 
solicitarea de feedback de la 
profesorii coordonatori; 

• documentare prin raportare la  
cărţi/articole de specialitate, în format 
print/on-line; 

• notarea trimiterilor – stil APA, după 
modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – 
pentru toate ideile şi exemplele 
selectate din lucrările de specialitate 
consultate; 

• completarea Bibliografiei pe măsură 
ce accesaţi diverse surse; 

• iniţierea demersului de cercetare 
subsumat lucrării de disertaţie.  

 
Inspiraţie şi mult spor! 

https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/


 

INFO-PROIECT 
Activitatea de consiliere în 

carieră 

ianuarie 2023 

 

1. Activitate colectivă de consiliere:  
13 ianuarie 2023, 18:00, online (Cisco 
Webex): Managementul timpului și 
organizarea pentru examene. Chestiuni 
administrative 

 
2. Activitate de informare și consiliere 
individualizată: marţea şi miercurea, 
17:00-18:00, cu programare transmisă 
prin e-mail cu cel puţin o zi înainte  
Aspecte vizate: 
- orientare/consiliere în realizarea disertației; 
- consultanță pentru realizarea/completarea 

portofoliului educațional; 
- abordarea altor probleme legate de 

dezvoltarea personală sau profesională 

 

Manifestări 
ştiinţifice/Publicaţii/ 
Call for papers: 

 

 https://sportsisocietate.ro/acasa  
 http://studia.ubbcluj.ro/serii/educatio/ 
 https://www.psih.uaic.ro/anale-st/ 

 https://www.psih.uaic.ro/revpsihsoc/  

MOBILITĂŢI  

Va urma… 
 

Recomandări de lectură: 

 Albulescu, I., Catalano, H. (2021). 
E-Didactica. Procesul de instruire în 
mediul online. Bucureşti: Didactica 
Publishing House. 

 Bonchiş, E. (coord.). (2022). 
Plictiseala la copii şi adolescenţi. O 
perspectivă psihologică. Iaşi: 
Polirom. 

 Ceobanu, C., Cucoş, C., Istrate, O., 
Pânişoară, I.-O. (coord.). (2022). 
Educaţia digitală, Ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită. Iaşi: Polirom. 

 Cucoş, C. (2022). Filosofia educaţiei. 
Statut, dimensiuni, configurări. Iaşi: 
Polirom. 

 Neacşu, I., Suditu, M. (2020). 
Educaţia emoţional-afectivă. Noi 
explorări, noi strategii. Iaşi: Polirom. 

 Pânişoară, I.-O. (2022). Enciclopedia 
metodelor de învăţământ. Iaşi: 
Polirom. 

 https://www.psih.uaic.ro/studenti/baz
e-date-articole/  

 https://www.psih.uaic.ro/biblioteca-
de-psihopedagogie-si-educatie-
fizica-si-sport-cea-mai-moderna-
biblioteca-in-uaic/ 

 http://www.bcu-iasi.ro/ 
 http://www.bcu-iasi.ro/biblioteci-

virtuale  
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