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MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE 

Domeniul de studii: Științe ale educației 
 
Descriere  
Programul îşi propune pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot funcţiona atât 
în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative.  Astfel, programul 
de formare își propune să particularizeze competențe manageriale în raport cu managementul resurselor 
umane, al programelor educaționale, calității în educație, fluxurilor informaționale în mediul organizațional, 
precum și în relație cu managementul inovării. 
Programul de studii Managementul organizațiilor educaționale  face parte din oferta educaţională pentru ciclul 
II al studiilor universitare la UPB, încadrându-se în categoria masterat profesional. Programul este  structurat 
pe 2 ani (patru semestre), învăţământ la zi, se finalizează cu examenul de disertaţie şi în urma parcurgerii 
acestuia se obţin 120 puncte credit ECTS. Programul este organizat pentru formarea de competenţe 
complementare pregătirii în ciclul de licenţă şi se adresează absolvenţilor de la programe de licenţă care 
doresc să obţină o pregătire adecvată cerinţelor profesionale interdisciplinare, din aceste domenii. 

 

 
Relevanța pentru piața muncii  

Se oferă certificare pentru:  

• personal de conducere, îndrumare, control, evaluare în unităţile de învăţământ şi ONG-uri;  

• inspectori şcolari;  

• manageri de proiecte; 

• coordonatori ai programelor de formare; cercetători etc. 
Programul este  înscr is  în  Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior – RNCIS. 
 
Cod COR: 2359.1 / Denumire COR: Consilier educational (ESCO) 

 

Competențe obținute  

Prin programul de master se dezvoltă competenţe care au rolul: 

• de a analiza și solutiona probleme specifice managerilor în domeniul educației, pentru 
fundamentarea unor soluţii eficiente din punct de vedere managerial; 

• de a identifica, descrie şi analiza caracteristicile, principiile şi funcţiile activităţii manageriale în 
domeniul organizațiilor educaționale; 

• de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul managementului organizațiilor educaționale 
în promovarea calității și performanței serviciilor educaționale. 

 
Discipl ine (selecție)  

• Managementul calitatii in educatie; 

• Managementul organizatiilor educationale; 

• Managementul proiectelor in educatie; 

• Proiectarea si implementarea programelor de formare; 

• Sisteme informatice pentru educatie; 

• Managementul carierei si dezvoltarea profesionala. 

 

Teme de cercetare (selecție)  

• Studiu privind metodele si tehnicile de formare a adultilor; 

• Modalitati de imbunatatire a calitatii activitatii didactice prin formarea continua a personalului didactic. 

• Evaluarea externă a organizației școlare; 

• Patternuri de invatare in context organizational; 

• Etica cercetării ştiinţifice în România şi Uniunea Europeană. Studiul de caz; 

• Sisteme informatice pentru organizatiile educationale; 



• Solutii informatice moderne pentru educatia viitorului; 

• Dezvoltarea de comunitati educationale in mediul virtual. Colaborarea online. 
 

 
 

Alte informați i  de interes  

Program organizat în parteneriat cu 
Departamentul de Formare pentru Cariera 
Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din Bucureşti. 
 
 
Limba de predare : Română 

Durata:  2 ani 

Contact:  faima.upb@gmail.com 

Telefon: 021.402.93.36 

Detali i :  ht tp: / / fa ima.pub.ro/master .php  
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