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PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE CONTINUĂ 

 MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

1. Instituţia organizatoare Universitatea  din  Craiova, Facultatea  de  Economie şi Administrarea Afacerilor 

2. Denumirea cursului “MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT” 

3. Specializarea Management 

4. Tipul cursului Program postuniversitar de formare continuă 

5. Grupul ţintă căruia ise adresează 
cursul 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

6. Obiectivele cursului  Formarea managerilor educaţionali capabili să-şi asume cu succes funcţii de conducere în cadrul diferitelor structuri şi 
compartimente ale invăţământului şi organizaţiilor cu profil educaţional (şefi de catedre/departamente, directori de şcoli, 
inspectori şcolari, funcţionari superiori în organismele centrale ale invăţământului, etc.). 

 Dezvoltarea expertizei metodologice a participanților la cursuri în vederea aplicării practicilor manageriale  în unităţile 
educaţionale. 

7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

8. Numărul de credite transferabile 60 ECTS 

9. Durata cursului (în număr de ore, 
semestre) 

480 ore – 2 semestre 

10. Intervalul calendaristic de 
desfăşurare al cursului 

Începând cu anul universitar 2016-2017 (Octombrie 2016 – Iunie 2017) 

11. Temeiul legal al organizării cursului Avizul MENCS 

12. Numărul locurilor solicitate 80 

13. Limba de predare Română 

14. Criterii de selecţie pentru admitere Interviu structurat, orientat pe evidenţierea potenţialului academic şi managerial al candidatului 

15. Taxă/cursant 1500 taxă de şcolarizare, 100 taxă de înscriere, 150 taxă de înmatriculare 

16. Modalitatea de finalizare Examen de certificare a competenţelor profesionale , concretizat în prezentarea şi susţinerea unei  lucrări de absolvire care să 
certifice capacitatea cursanţilorde a aplica practic competenţele dobândite în cadrul programului 

17. Actul de studii eliberat cursantului Diplomă de Absolvire, Supliment Descriptiv privind Competenţele dobândite 

18. Titlul acordat/denumirea EXPERT MANAGEMENT EDUCAȚIONAL  



calificării/competenţe generale şi 
profesionale dezvoltate în cadrul 
calificării 

SPECIALIZARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 
Competenţe  generale: 
 Formarea capacitatii de leadership necesara educatorilor. 

 Formarea capacităţii de fundamentare a deciziilor în soluţionarea problemelor de comunicare cu personalul didactic si 

nedidactic, cu elevii şi cu familiile acestora, cu comunitatea. 

 Formarea competenţelor de dezvoltare a carierei. 

 Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi susţinerea profilului aptitudinal. 

Competenţe  specifice: 
 Dezvoltarea competenţelor de proiectare strategică 

 Dezvoltarea capacităţii de management operaţional a activităţii unităţii de învăţământ. 
 Formarea capacităţii de a integra TIC în managementul educaţional. 
 Consolidarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare. 
 Dezvoltarea capacităţilor de relaţionale cu factorii relevanţi 

 Eficientizarea comunicării şi cooperării cu personalul didactic si nedidactic, în contexte interne şi internaţionale 

19. Ocupaţiile profesionale vizate de 
calificarea academică şi/sau 
profesională 

112006 Inspector general școlar, 112034 Inspector școlar general adjunct, 112035 Director casa corpului didactic, 134501 
Conducător tabără școlară, 134502 Director unitate de învățământ, 134503 Secretar științific învățământ, 134505 Șef catedră, 
134507 Director palate și cluburi ale elevilor 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Valabil începând cu anul universitar 2016/2017 

Titlul disciplinei Activităţi didactice Număr de 
credite 

Forma de evaluare 

C AP 

Managementul și organizarea unităților de învățământ  20 20 5 Ex 

Marketingul unităților de învățământ 20 20 5 Ex 

Contabilitate pentru manageri 20 20 5 Ex 

Gestiunea financiară a unităților de învățământ 20 20 5 Ex 

Relații publice în limbi străine  20 20 5 Cv 

Practică de specialitate - 40 5 Cv 

Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ 20 20 5 Ex 
Etica în educație și formare 20 20 5 Ex 

Informatică pentru manageri 20 20 5 Cv 

Managementul calității – standarde și evaluări  20 20 5 Cv 

Comunicare managerială în limbi străine  20 20 5 Cv 

Practică pentru pregătirea examenului de certificare - 40 5 Cv 

TOTAL 200 280 60  6 Ex + 6 Cv 

Responsabil program, 
Prof.univ.dr. Cătălina Soriana SITNIKOV / Email: ina.sitnikov@feaa.ucv.ro 


