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CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII

An de Termene {date calendaristice exprimate în luni) şi durată {număr de săptămâni)
studii Activităţi didactice Sesiuni de examinare Stagii de practică Vacanţe

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară
i 01.09- 14.12 

(15 săptămâni)
31.01 -26.05 

(15 săptămâni)
15.12-21.01 

(4 săptămâni)
26.05-21.06 
(4 săptămâni)

- - 31.12-09.01 
24.01 - 30.01

25.04 - 02.05 22.06-31.08

ii 01.09- 14.12 
(15 săptămâni)

08.02 - 24.05 
(14 săptămâni)

15.12-21.01 
(4 săptămâni)

25.05 - 22.06 
(4 săptămâni)

02.05 - 06.05 
Practica de 
specialitate 

(iniţiere)
(1 săptămână)

31.12-09.01 
24.01 -30.01

25.04 - 02.05 22.06-31.08

ni 01.09- 14.12 
(15 săptămâni)

01.03 -24.05 
(11 săptămâni)

15.12-21.01 
(4 săptămâni)

25.05 - 22.06 
(4 săptămâni)

31.01-25.02 
Practica de 
specialitate 

(pedagogică I) 
(4 săptămâni)

31.12-09.01 
24.01 -30.01

25.04 - 02.05 22.06-31.08

IV 01.09- 14.12
(15 săptămâni)

15.12-21.01
(4 săptămâni)

19.04.-23.04
(1 săptămână)

31.01 - 13.03
Practica de 
specialitate 

(pedagogică II) 
(6 săptămâni) 
15.03 -09.04

31.12-09.01 
24.01 -30.01

25.04 - 02.05

Practica de 
cercetare de 

licenţă 
(4 săptămâni)

) * 
1 *

Total 
nr. de 

săptămâni

60 de săptămâni 40 de 
săptămâni

16 săptămâni 13 săptămâni 15 săptămâni 8 săptămâni 4 săptămâni 30 săptămâni
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PLANUL DE INVAŢAMANT PE ANI DE STUDII

ANUL I de STUDII_________________________________________________________ SEMESTRUL I
Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi
Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact
direct

Studiu
individual

C S L/P

G.Ol.O.OOl Limba străină I 60 30 30 - 10 20 E 2
G.01.0.002 Tehnologii de comunicare informaţională în domeniul de formare 120 40 80 - 20 20 E 4
F.01.0.003 Modul: Fundamentele pedagogiei 180 90 90 60 30

F.01.0.003.1 Pedagogia generală 90 45 45 30 15 - E 6
F.01.0.003.2 Teoria instruirii 90 45 45 30 15

F.01.0.004 Istoria lumii antice 180 90 90 60 30 - E 6
Si.01.0.005 Preistoria şi istoria veche a spaţiului românesc 180 90 90 45 45 - E 6
S2.01.0.006 Bazele Educaţiei Civice 180 90 90 45 45 - E 6

Total ore cu acordarea creditelor de studii 900 430 470 210 180 40 6E 30
G.01.0.007 Educaţie fizică 30 30 - - - 30 adm -

Total ore pe semestrul 1 930 460 470 210 180 70 6E, 1 adm. 30

ANUL I de STUDII____________________________________ SEMESTRUL II
Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe  

tipuri de activităţi
Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact
direct

Studiu
individual

C S L/P

G.02.0 .008 Limba străină Ii 60 30 30 - 10 20 E 2
G.02.0 .009 Managementul educaţional 60 30 30 15 15 - E 2
F.02.0.010 Modul: Fundamentele psihologiei 180 90 90 60 30

F.02.0.010.1 Psihologia generală 90 45 45 30 15 - E 6
F.02.0.010.2 Educaţia incluzivă 90 45 45 30 15 1 ) * 

1 »

F.02.0 .011 Modul: Istoriografia istoriei 180 90 90 60 30
F.02.0.011.1 Istoriografia istoriei universale 90 45 45 30 15 - E 6
F.02.O.011.2 Istoriografia istoriei românilor 90 45 45 30 15

Si.02.0.012 Modul: Discipline istorice auxiliare 90 45 45 23 22
F.02.0.012.1 Heraldică. Numismatică. Paleografie 45 23 22 12 11 - E 3
F.02.0.012.2 Cronologie istorică. Geografie istorică 45 22 23 11 11

Si.02.0.013 Arheologie şi Etnografie 120 60 60 30 30 - E 4
S2.02.0.014 Omul şi societatea 120 60 60 30 30 - E 4
S1.02.0.015 Laborator de arheologie şi etnografie* 90 - 90 - - - E 3

Total ore cu acordarea creditelor de studii 900 405 495 218 167 20 8E 30
G.02.0.016 1 Educaţie fizică 30 30 - - - 30 adm -

Total ore pe semestrul II 930 435 495 218 167 50 8E, 1 adm. 30
*Se organizează compact în ultimile 2 săptămâni din semestul II
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PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII
ANUL II de STUDII SEMESTRUL III

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe 
tipuri de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact direct Studiu individual C S L/P

G.03.0.017 Limba străină III 60 30 30 - 10 20 E 2
U.03.A.018 Filosofia şi logica activităţii pedagogice 60 30 30 15 15 E 2
U.03.A.019 Filosofia educaţiei
F.03.0.020 Modul: Psihopedagogie educaţională 180 90 90 60 30

F.03.0.020.1 Psihologia educaţiei 90 45 45 30 15 - E 6
F.03.0.020.2 Psihologia vârstelor 90 45 45 30 15

F.03.O. 021 Istoria medievală universală 180 90 90 45 45 - E 6
Si.03.0.022 Istoria românilor epoca medievală 180 90 90 45 45 - E 6
S2.03.0.023 Modul: Viaţa şi sănătatea -  valori personale şi sociale 180 90 90 60 30

S2.03.0.023.1 Mediul şi sănătatea 90 45 45 30 15 E 6
S2.03.0.023.2 Modul sănătos de viaţă 90 45 45 30 15

S i.03.0.024 E tnogeneza rom ânească şi fo rm area  lim bii rom âne 60 30 30 15 15 - E 2
Total ore cu acordarea creditelor de studii 900 450 450 240 190 20 7E 30

G.03.0.025 Educaţie fizică 30 30 - - - 30 adm -

Total ore pe semestrul III 930 480 450 240 190 50 7E, 1 adm. 30

ANUL II de STUDII___________________________ SEMESTRUL IV
Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe Forma de Nr.

tipuri de activităţi evaluare credite
Total Contact direct Studiu individual C S L/P

G.04.0 .026 Educaţia interculturală 60 30 30 15 15 E 2
U.04.A.027 
U.04.A.028

Leadership
Managementul capitalului uman (managementul resurselor umane) 60 30 30 15 15 - 1 E 2

*G.04.0.029 Retorica (pentru grupele alolingve)
90 45 45 15 30 r 3*U.04.0 .030 Tehnici de comunicare orală şi scrisă b

F.04.0.031 Istoria modernă universală 180 90 90 45 45 - E 6
Si.04.0.032 Istoria românilor în epoca modernă 180 90 90 45 45 - E 6
Si.04.0.033 Studii, izvoare istorice. Arhivistică. Muzeologie. Laborator 

muzeistică 90 45 45 15 - 30 E 3

S2.04.A.034 Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră / 180 90 90 45 45
S2.04.A.035 Introducere în dreptul muncii 90 45 45 22 23 - E 6

90 45 45 23 22
Practica de specialitate (iniţiere) 60 - 60 - - - E 2

Total ore cu acordarea creditelor de studii 900 420 480 195 195 30 8E 30
G.04.0.036 Educaţie fizică 30 30 - - - 30 adm -

Total ore pe semestrul IV 930 450 480 195 195 60 8E, 1 adm. 30

5



PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII

ANUL UI de STUDII SEMESTRUL V

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri de 
activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact
direct

Studiu
individual

C S L/P

U.05.A.037 Republica Moldova între Orient şi Occident/ 60 30 30 15 15 E 2
U.05.A.038 Istoria integrării europene
U.05.A.039 Dreptul proprietăţii intelectuale 60 30 30 15 15 E 2
U.05.A.040 Politologi a
Si.05.0.041 Istoria contemporană universală 180 90 90 45 45 - E 6
Si.05.0.042 Didactica istoriei 180 90 90 45 45 - E 6
Si.05.0.043 Istoria românilor epoca contemporană 180 90 90 45 45 - E 6
Si.05.0.044 Istoria doctrinelor politice 60 30 30 15 15 - E 2
S2.05.0.045 Modul: Ideea europeană între deziderat şi realitate 180 90 90 60 30

S2.05.0.045.1 Instituţii europene 90 45 45 30 15 - E 6
S2.05.0.045.2 Valori şi simboluri naţionale şi europene 90 45 45 30 15
Total ore pe semestrul V 900 450 450 240 210 - 7E 30

ANUL III de STUDII SEMESTRUL VI

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 
de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact
direct

Studiu
individual

C S L/P

Si.06.0.046 Metodologia cercetării istoriei 180 90 90 45 45 - E 6
St.06.0.047 Românii de la Est de Prut în istoria modernă şi contemporană 180 90 90 45 45 - , s 6
St.06.0.048 Probleme controversate ale istoriei românilor 120 60 60 30 30 - ' E 4
S2.06.0.049 Didactica Educaţiei Civice 120 60 60 30 30 - E 4

S 1.06.0.050 Teza de an 60 - 60 - - - E 2
Practica de specialitate (pedagogică I) (Istorie) 240 - 240 - - . - E 8
Total ore pe semestrul VI 900 300 600 150 150 - 6E 30



PLANUL DE INVAŢAMANT PE ANI DE STUDII

ANUL IV de STUDII SEMESTRUL VII

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe  
tipuri de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

T otal C ontact
d irect

Studiu
ind ividual

C S L/P

F.07.0.051 Istoria culturii universale 180 90 90 45 45 - E 6
51.07. A.052
51.07. A.053

Interesele politice ale Marilor Puteri la gurile Dunării Formarea şi 
activitatea Sfatului Ţării 120 60 60 30 30 - E 4

52.07. A.054
52.07. A.055

Democraţie şi totalitarism: Teorie şi practică 
Norme şi valori civice în societatea democratică 150 75 75 38 37 - E 5

51.07. A.056
51.07. A.057
51.07. A.058

Metode şi forme de represiuni staliniste în RSSM 
Cultura memoriei şi politici comemorative europene 
Teoria şi metodele de cercetare a istoriei locale

150 75 75 38 37 - E 5

52.07. A.059
52.07. A.060

Oportunităţi egale şi strategii an ti di seri minatorii 
Protecţia juridică a drepturilor copilului 150 75 75 38 37 - E 5

F. 07.A.061 
F. 07.A.062

Conflicte politico-militare în spaţiul post-comunist 
Formarea şi evoluţia Republicii Moldova 150 75 75 38 37 - E 5

Total ore pe semestrul VII 900 450 450 227 223 6E 30

ANUL IV de STUDII SEMESTRUL VIII

Cod Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 
de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

Total Contact
direct

Studiu
individual

C s L/P

Practica de specialitate (pedagogică I I ) (Istorie. Educaţie Civică) 360 - 360 - - - E 12
Practica de cercetare de licenţă 240 - 240 - - - — 8
Examenul de licenţă (Susţinerea tezei de licenţă) 300 - 300 - - - E 10
Total ore pe semestrul VIII 900 - 900 - - - 3E 30

M
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FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR

Nr. Form a de evaluare Anală a studiilor Term ene de organizare Nr. ECTS
1. Examenul de licenţă (Susţinerea tezei de licenţă) 25 mai -  15 iunie 10

STAGIUL DE PRACTICĂ
Nr. Tipul stagiului de practică An de studii Sem. Durata 

nr. săpt. / ore
Perioada

desfăşurării
Număr ECTS

1. Practica de specialitate: 
• iniţiere

ii IV 1 săptămână / 60 de ore 02.05 - 06.05 2

2. Practica de specialitate: 
• pedagogică I: 

Istorie

in VI 4 săptămâni / 240 de ore 31.01-26.02 8

3. Practica de specialitate:
• pedagogică II:

Istorie. Educaţie civică

IV VIII 6 săptămâni / 360 de ore 31.01 - 13.03 12

4. Practica de cercetare de licenţă IV VIII 4 săptămâni / 240 de ore 15.03-09.04 8

UNITĂŢILE DE CURS / MODULELE LA LIBERA ALEGERE
----------------------------------------------2________________________— ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................

C od D e n u m ire a  u n ită ţi i  de  c u rs  / m o d u lu lu i N u m ă r  d e  o re N u m ă r  d e  o re  pe t ip u r i  d e  a c tiv i tă ţ i F o rm a  de 
ev a lu a re

N r.
E C T S

T o ta l C o n ta c t
d ire c t

S tu d iu
in d iv id u a l

C u rs S e m in a r P ra c tic e  /  | ., i
de lab orator

A nul I de  s tu d ii /  s e m e s tru l II
U .0 2 .L A .001 Pro tecţia  c iv ilă 60 30 30 10 10 10 E 2
G .0 2 .L A .002 L im ba stră ină pen tru  începăto ri 90 45 45 - 45 - E 3

A nul II de stud ii /  sem estru l III

U .0 3 .L A .003 S ecurita tea  m uncii 60 30 30 10 10 10 E 2
G .0 3 .L A .004 L im ba stră ină pen tru  începăto ri 90 45 45 - 45 - E 3
U .0 3 .L A .005 B azele  vo lun ta ria tu lu i 60 30 30 15 15 - E 2

A nul I I I  de stud ii /  sem estru l V
G 05L A 006 P ro tecţia  şi p lan ificarea fam iliei , 60 — 30 30 15 15 - E 2
G 05L A 007 A ntrep renoriat tehno log ic 60 30 30 15 15 - E 2
G 05L A 008 G hidarea  / F o rm area carierei 60 30 30 15 15 - E 2
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MINIMUM CURRICULAR, DE ORIENTARE CĂTRE UN ALT DOMENIU

C o d D e n u m ir e a  u n ită ţ i i  d e  c u r s  /  m o d u lu lu i N u m ă r  d e  o r e N u m ă r  d e  o r e  p e  t ip u r i d e  a c t iv i tă ţ i F o r m a  d e  
e v a lu a r e

N r .
E C T ST o ta l C o n ta c t

d ir e c t
S tu d iu

in d iv id u a l
C u r s S e m in a r P r a c t ic e  /  

d e  la b o r a to r
S 1.0.001 Istoria românilor epoca m edievală 180 40 140 20 20 - E 6
F .0 .0 0 2 Istoria modernă universală 180 40 140 20 20 - E 6
S ,.0 .0 0 3 Istoria românilor în  epoca modernă 180 40 140 20 20 - E 6
S 1 .0 .004 Istoria contemporană universală 180 40 140 20 20 - E 6
S ,.0 .0 0 5 Istoria românilor în  epoca contemporană 180 40 140 20 20 - E 6
Total 900 200 700 100 100 - 5E 30

TOTAL
Nr. d/o Componentele Nr. credite

1. I. Unităţi de curs / module fundamentale (F) 53
II. Unităţi de curs / module de creare a abilităţilor şi 
competenţelor generale (G)

17

III. Unităţi de curs / module de orientare socio-umanistică (U) 11
h *

IV. Unităţi de curs / module de orientare spre specialitatea de 
bază (Si)

77

V. Unităţi de curs / module de orientare spre specialitatea 
complementară (S2)

42

2. Stagii de practică 30
3. Examenul de licenţă (Susţinerea tezei de licenţă) 10

Total 240

t
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Matricea corelării finalităţilor de studiu şi a competenţelor formate în cadrul programului
cu cele ale unităţilor de curs / modulelor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....2 ...____ ___ ___________ _____________________________________ _________

Denumirea unităţii de curs / modulului Codul unităţii 
de curs / 

modulului

Nr.
E C T S

Finalităţi de studii şi competenţe
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pedagogia generală F.01.0.003.1 3 4- + + 4- 4- 4- 4- 4-

Teoria instruirii F.01.0.003.2 3 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Istoria lumii antice F.01. 0.004 6 4- + + + 4-

Preistoria şi istoria veche a spaţiului românesc Si.01.0.005 6 4- + + 4- 4-

Bazele Educaţiei Civice S2.01.0.006 6 + + 4- 4-

Managementul educaţional G.02.0.009 2 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4-

Psihologia generală F.02.0.010.1 3 4- 4- + 4- 4-

Psihologia vârstelor F.02.0.010.2 3 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Istoriografia istoriei universale F.02.O.011.1 3 4- 4- + 4- 4-

Istoriografia istoriei românilor F.02.0.011.2 3 4- + + 4- 4-

Heraldică. Numismatică. Paleografie Si.02.0.012.1 3 + 4- 4- 4- 4- 4-

Cronologie istorică. Geografie istorică Si.02.0.012.2 3
Arheologie şi Etnografie Si.02.0.013 4 4- 4- + 4- 4-

Omul şi societatea S2.02.0.014 4 4- 4- + 4- 4-

Laborator de arheologie şi etnografie Si.02.0.015 3 + + + + 4-

Psihologia educaţiei F.03.0.019.1 3 + + + 4- 4-

Educaţia incluzivă F.03.0.019.2 3 + + 4- + 4- +

Istoria medievală universală F.03.0.021 6 + 4- 4- 4- 4- 4-

Istoria românilor epoca medievală S ).0 3 .0 .0 2 2 6 + 4- + 4- 4-

Mediul şi sănătatea S2.03.0.022.1 3 + 4- + 4- 4- __L
Modul sănătos de viaţă S2.03.0.022.2 3 4- 4- + 4- 4-

Etnogeneza românească şi formarea limbii române Si.03.0.024 2 + 4- + 4- 4-

Educaţia interculturală G.04.0.026 2 + + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Istoria modernă universală F.04.0.031 6 4- 4- 4- 4- 4-

Istoria românilor în epoca modernă Si.04.0.032 6 4- + + 4- +

Studii, izvoare istorice. Arhivistică. Muzeologie. Laborator 
muzeistică

Si.04.0.033 3 4- + 4- 4- 4-

Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră/ S2.04.A.034 3 + + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Introducere în dreptul muncii S2.04.A.035 3 4- + 4- 4-

Istoria contemporană universală Si.05.0.041 6 4- 4- 4- 4-

Didactica istoriei Si.05.0.042 6 4- + 4- + 4- 4-
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Istoria românilor epoca contemporană Si.05.0.043 6 4 4 4 4

Istoria doctrinelor politice Si.05.A.044 2 4 •4 4 4 4

Instituţii europene S2.05.0.045.1 3 4 4 4 4 4

Valori şi simboluri naţionale şi europene S2.05.0.045.2 3 + 4 4 4 4

Metodologia cercetării istoriei S,.06.0.046 6 + 4 4 4 4

Românii de la Est de Prut în istoria modernă şi contemporană Si.06.0.047 6 4 4 4 4 4

Probleme controversate ale istoriei românilor Si.06.0.048 4 4 4 4 4 4

Didactica Educaţiei Civice S2.06.0.049 4 4 4 4 4 4

Teza de an Si.06.0.050 2 4 4 4 4

Istoria culturii universale F.07. 0. 051 6 4 4 4 4 4 4

Interesele politice ale Marilor Puteri la gurile Dunării S,.07.A.052 2 4 4 4 4 4

Formarea si activitatea Sfatului Tării__________ 2___________________________ 2__________________________________________ Si.07.A.053 2 4 4 4 4 4

Democraţie şi totalitarism: Teorie şi practică S2.07.A.054 3 4 4 4 4

Norme şi valori civice în societatea democratică S2.07.A.055 2 4 4 4 4 4

Metode şi forme de represiuni staliniste în RSSM Si.07.A.056 2 4 4 4 4 4

Cultura memoriei şi politici comemorative europene Si.07.A.057 2 4 4 4 4 4 4

Teoria şi metodele de cercetare a istoriei locale Si.07.A.058 1 4- 4 4 4

Oportunităţi egale şi strategii antidiscriminatorii S2.07.A.059 3 4 4 4 4 4

Protecţia juridică a drepturilor copilului S2.07.A.060 2 4 4 4 4 4

Conflicte politico-militare în spaţiul post-comunist F.07.A.061 3 4 4 4 4  '

Formarea şi evoluţia Republicii Moldova F.07.A.062 2 4 4 4 4 4

Lista finalităţilor de studii şi a competenţelor:
I f

1. Utilizarea şi valorifcarea cadrului normaţiv-reglatoriu şi a politicilor educaţionale, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei în învăţământul gimnazial la Istorie 
şi Educaţie Civică;
2. Valorificarea reperelor psihologice şi pedagogice, privind particularităţile educaţionale şi dezvoltarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial, prin intermediul 
disciplinelor Istorie şi Educaţie Civică;
3. Comunicarea unui mesaj educaţional relevant legităţilor şi principiilor de dezvoltare a domeniilor ştiinţifice conexe, concepţiei disciplinelor Istorie şi Educaţie 
Civică studiate, obiectivelor învăţământului gimnazial şi particularităţilor de vârstă a elevului ciclului gimnazial;
4. Proiectarea procesului educaţional pentru învăţământul gimnazial, în baza reperelor conceptuale ale disciplinilor de invăţământ şi particularităţilor de vârstă a 
elevului ciclului gimnazial;
5. Realizarea procesului educaţional cu elevii ciclului gimnazial, prin valorificarea potenţialului domeniilor ştiinţifice conexe, aplicarea tehnologiilor educaţionale 
adecvate particularităţilor de vârstă;
6. Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor din ciclul gimnazial, în baza reperelor conceptuale ale disciplinei şi particularităţilor de vârstă;
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7. Crearea unui parteneriat educaţional eficient, în baza potenţialului formativ al colegilor din cadrul instituţiei de învăţământ, a familiei şi altor factori educaţionali 
implicaţi în formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial;
8. Soluţionarea constructivă a conflictelor şi situaţiilor de problemă în cadrul clasei de elevi, între elevul ciclului gimnazial şi familie sau instituţia de învăţământ, 
manifestând respect şi toleranţă;
9. Gestionarea dezvoltării profesionale continue, în corespundere cu tendinţele evoluţiei reperelor teoretice şi a practicii educaţionale în general şi a teoriei şi 
metodologiei învăţământului gimnazial în special, dând dovadă de motivaţie şi responsabilitate.
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NOTĂ EXPLICATIVĂ

Domeniul general de studiu: 011. Ştiinţe ale educaţiei
Domeniul de formare profesională: 0114. Formarea «profesorilor
Denumirea specialităţii/programului: 0114.11 / 0114.15 Istorie şi Educaţie Civică

1. Descrierea programului de studii. Istoria face parte din categoria ştiinţelor socio- 
umane care are scopul de a prezenta tabloul real al vieţii sociale, politice, economice, culturale din 
diferite timpuri, aceasta rezultând din acţiunea elementelor structurale ale societăţii. Complexitatea 
vieţii sociale actuale determină, totodată, necesitatea manifestării unei atitudini şi conştiinţe civice 
din partea fiecărui membru al societăţii. Pentru pregătirea viitorilor profesori de istorie şi educaţie 
civică este necesară îmbinarea armonioasă a predării disciplinelor teoretice fundamentale din 
blocul psiho-pedagogic, din cel istoric şi din cel socio-umanistic, cu practica de utilizare 
conştientă şi raţională a informaţiei recepţionate. Misiunea unui profesor de istorie şi educaţie 
civică pentru societate este nemăsurabilă fiindcă, explicând trecutul istoric şi modul de funcţionare 
al societăţii, are posibilitatea de a prezenta adevărul istoric întregii societăţi, de a forma conştiinţa 
naţională şi civică a poporului şi de a-i face pe oameni să conştientizeze realitatea, conform 
perceperii trecutului istoric şi prognozei viitorului pentru orice societate care este interesată de 
perspective sale. Profesorul de istorie şi educaţie civică, trebuie să fie un specialist de înaltă 
calificare, un profesionist competent în domeniul de specialitate, erudit, înzestrat cu cultură, apt 
de a răspunde provocărilor epocii contemporane. în aceeaşi ordine de idei profesorul de istorie şi 
educaţie civică trebuie să fie un bun cultivator al tradiţiilor culturii naţionale şi universale, un 
promotor consecvent al valorilor civice, să posede înalte calităţi morale şi civice să dea dovadă de 
responsabilitate şi creativitate în activitatea sa profesională.

Programul de studii 0114.11 / 0114.15 Istorie şi Educaţie Civică este orientat spre formarea 
cadrelor didactice în istorie şi educaţie civică şi reprezintă o oportunitate pentru tinerii care îşi 
doresc o carieră didactică şi de cercetare.

Ca domeniu de formare profesională, istoria şi educaţia civică presupune o largă 
posibilitate de aplicabilitate în diverse sfere ale activităţii umane. Specialităţile reprezentative 
pentru domeniul respectiv sunt:

• Istoria  studiată după principiul ordinii cronologice, sub aspect universal şi naţional, 
dar şi disciplinele auxiliare ale istoriei: arheologie, etnografie, muzeologie, 
arhivistică, paleografie cât şi probleme controversate din istoria româniîor, 
didactica disciplinei şi metodologia cercetării istoriei;

• Educaţia civică  cu unităţile de curs adiacente: omul şi societate, viaţa şi sănătatea, 
dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră, ideea europeană, didactica disciplinei.

Multe dintre unităţile de curs au caracter interdisciplinar şi au tangenţe cu alte domenii, 
cum ar fi domeniul Limbi moderne şi clasice, Limba şi literatura română ş.a

Planul de învăţământ la specialitatea 0114.11 /  0114.15 Istorie şi Educaţie Civică, ciclul 
I, licenţă este conceput ţinând seama de orientarea generală a învăţământului superior din 
Republica Moldova, de nevoile actuale specifice pentru angajarea pe piaţa muncii, valorificând 
experienţa, personalitatea didactică şi culturală a cadrelor ştiinţifico-didactice de la Facultatea de 
Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice. Formarea profesională este realizată în deplină corespundere cu 
tendinţele modeme în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Planul de învăţământ include părţile componente necesare pentru pregătirea specialiştilor 
potrivit standardelor educaţionale naţionale şi europene, conform cerinţelor Planului-cadru şi
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regulamentelor în vigoare: componenta fundamentală, de formare a abilităţilor şi competenţelor 
generale, de orientare socio-umanistă şi de specialitate.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii.
Calificarea respectivă se axează pe un sistem de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi 
valori) care permit activitatea cu elevii (altruism, umanism, creativitate, responsabilitate, empatie, 
deschidere etc.) şi crearea unui mediu educaţional pozitiv şi formator. Sistemul de competenţe 
formate prin Programul de studii prezent include cunoştinţe teoretice şi abilităţi din domeniul 
psihologiei, pedagogiei, didacticilor particulare (componenta psihopedagogică) şi cunoştinţe 
teoretice şi abilităţi din domeniul istoriei şi educaţiei civice care servesc drept sursă pentru 
conţinuturile educaţionale. Competenţele viitorilor profesori de istorie şi educaţie civică, formaţi 
în cadrul prezentului program de studii sunt orientate spre însuşirea şi aplicarea unei metodologii 
variate de predare/învăţare/evaluare în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare la istorie 
şi educaţie pentru  societate

Finalităţile de studiu:
1. Capacitatea de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor şi problemelor generate de

politicile educaţionale;
2. Abilitatea de a identifica potenţiale conexiuni dintre aspectele cunoştinţelor în domeniu şi

aplicarea lor în politicile şi contextele educaţionale;
3. Capacitatea de a percepe diversitatea învăţării şi complexitatea procesului de studiu;
4. Conştientizarea varietăţii contextelor în care se poate desfăşura învăţarea;
5. Abilitatea de a conduce/monitoriza programe educaţionale;
6. Abilitatea de a evalua programe/materiale educaţionale;
7. Abilitatea de a desfăşura cercetări istorice şi didactice în diferite contexte;
8. Abilitatea de a realiza demers didactic eficient.

3. Obiectivele programului de studii. Scopul programului de studii rezidă în formarea şi 
dezvoltarea sistemului de competenţe generale şi profesionale la domeniul 011 Ştiinţe ale 
educaţiei, specialitatea 0114.11 /  0114.15 Istorie şi Educaţie , care permite absolventului să 
desfăşoare activităţi în pregătirea şi realizarea procesului de educaţie în instituţiile de învăţământ 
din Republica Moldova. Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire 
profesională pentru viitorii profesori prin discipline fundamentale şi de specialitate. Programul 
dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenţilor inserţia 
pe piaţa muncii şi în alte domenii decât în cel didactic, prin pachetele de cursuri opţionale.

Misiunea asumată generează următoarele obiective majore:
- transmiterea cunoştinţelor fundamentale, de specialitate şi interdisciplinare necesare 

formării competenţelor specifice şi transversale;
- dezvoltarea abilităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu. Programul de studii şi conţinuturile din Planul de 
învăţământ sunt racordate la tendinţele internaţionale din domeniu. Conform Standardului 
Internaţional al Clasificării Ocupaţiilor (1SCO 08), calificarea Profesor cu specializare la diverse 
discipline şcolare 0114.1-17, se încadrează în grupa submajoră 23, Specialişti în predare / educaţie, 
grupa de bază 233 învăţământ secundar. Deţinătorii acestei calificări predau una sau mai multe
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discipline la nivelul învăţământului secundar, excluzând subiectele destinate pregătirii elevilor 
pentru a lucra în anumite domenii ocupaţionale. Sarcinile îndeplinite includ de obicei:

> pregătirea cursurilor de studiu în conformitate cu prevederile curriculare;
> stabilirea şi aplicarea regulilor de comportament şi procedurilor pentru menţinerea ordinii 

în rândul elevilor;
> pregătirea şi predarea de lecţii, discuţii şi demonstraţii la unul sau mai multe subiecte;
> stabilirea de obiective clare pentru toate lecţiile, unităţile şi proiectele şi comunicarea 

acestor obiective elevilor;
> pregătirea materialelor şi sălilor de clasă pentru activitatile cu elevii;
> adaptarea metodelor de predare şi a materialelor didactice pentru a răspunde nevoilor şi 

intereselor variate ale elevilor;
> observarea şi evaluarea performanţelor şi comportamentului elevilor;
> elaborarea, administrarea şi aplicarea testelor, pentru evaluarea progresului elevilor;
> pregătirea rapoartelor despre activitatea elevilor şi oferirea acestora altor profesori şi 

părinţi;
> participarea la întâlniri privind politicile educaţionale sau organizaţionale ale şcolii;
> planificarea, organizarea şi participarea la activităţi şcolare, cum ar fi excursii etc.

Procesul de perfectare şi perfecţionare a programului de studii 0114.11 /  0114.15 Istorie şi
Educaţie Civică s-a desfăşurat în colaborare cu specialiştii Serviciului Managementul calităţii 
învăţământului, ghidare şi consiliere în carieră, care monitorizează mecanismele de asigurare a 
calităţii în procesul didactic din universitate, în conformitate cu ansamblul activităţilor planificate 
instituţional şi cu tendinţele internaţionale din domeniu, menite să asigure calitatea pregătirii 
specialiştilor cu studii superioare.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social. Programul pregăteşte profesori 
de istorie şi educaţie civică  pentru treapta învăţământului gimnazial şi mediu de specialitate în 
baza celor mai relevante strategii educaţionale şi în conformitate cu cerinţele actuale din sectorul 
economic şi social. Calificarea Profesor de istorie şi educaţie civică se bazează pe achiziţii din 
multiple domenii, care asigură pe de o parte o pregătire privind cunoaşterea particularităţilor de 
dezvoltare şi comportament a elevilor ciclului gimnazial, pregătirea necesară pentru proiectarea, 
realizarea şi evaluarea procesului educaţional pentru această categorie de vârstă, pe de altă parte, 
cunoaşterea conţinutului ştiinţific al specialităţii / cunoaşterea specialităţii şi particularităţilor de 
dezvoltare a domeniilor ştiinţifice conexe precum: muzeografie, arhivistică, arheologie, 
numismatică, etnografie etc.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii.
Elaborarea/revizuirea planului de învăţământ se adaptează permanent, în funcţie de cerinţele pieţei 
muncii, apelându-se la feedback-ul venit de la absolvenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor prin 
intermediul chestionarelor şi documentării discuţiilor publice, diverselor activităţi ştiinţifice şi 
metodico-didactice. Actualizarea Programului de studii în domeniul 011 Ştiinţe ale educaţiei, 
specialitatea 0114.11 /  0114.15 Istorie şi Educaţie Civică a fost realizată prin consultarea 
profesorilor de istorie şi educaţie civică din regiune, întruniţi în diverse activităţi metodice şi 
seminare, prin consultarea studenţilor din anii III - IV de studii şi a absolvenţilor specialităţii.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă. La nivel naţional, 
specialiştii instruiţi, conform prevederilor domeniului 011. Ştiinţe ale educaţiei, cu obţinerea
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calificativului Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei, la programul de studii de licenţă 0114.11 /  0114.15 
Istorie şi Educaţie Civică  sunt necesari în colegii, gimnazii, şcoli medii de specialitate, în calitate 
de: 233001 Profesor în învăţământul gimnazial; 235109 Metodist instituţie de învăţământ, cabinet 
(centru) metodic, cabinet metodic şi de studii, filmotecă; 235110 Metodist instituţii extraşcolare 
(conform CORM).

8. Posiblităţile de angajare a absolvenţilor. Absolvenţii programului de studii cu 
calificarea Istorie şi Educaţie Civică, pot aplica competenţele profesionale în calitate de profesori 
- cadre didactice, care predau la nivel de învăţământ gimnazial, mediu de specialitate, specialişti 
în metodica învăţământului gimnazial şi munca educativă. Pregătirea obţinută în cadrul 
programului le permite absolvenţilor posibilitatea de a se angaja şi în asociaţii nonguvernamentale 
de profil, în calitate de consultanţi de programe. Programul de studii respectiv funcţionează în baza 
principiilor generale ale unei societăţi democratice şi asigură accesul liber la formarea profesională 
fără discriminare de gen, etnică, rasială sau de altă natură.

Pregătirea teoretică asigurată în cadrul domeniului respectiv, oferă absolvenţilor posibilităţi 
de a-şi continua studiile la ciclul II -  maşter în domeniul Ştiinţe ale educaţiei sau în domenii 
conexe: ştiinţe umaniste şi ştiinţe sociale.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de studii. Studiile superioare de licenţă la specialitatea vizată se finalizează cu 
susţinerea tezei de licenţă. La finisarea ciclului I, absolventului i se eliberează Diploma de licenţă  
în ştiinţe ale educaţiei şi i se acordă titlul de Licenţiat ştiinţe ale educaţiei. Deţinătorii titlului 
respectiv pot accede la ciclul II, studii superioare de maşter la acelaşi domeniu de formare 
profesională sau la un alt domeniu de formare profesională, cu parcurgerea Minimului curricular 
iniţial.

M in im u l curricular in iţia l poate fi obţinut în perioada studiilor superioare de licenţă în 
regim extracurricular (în afara orarului de bază), la alegere a studentului, începând cu anul 
II de studii sau pe parcursul primului an de studiu la maşter.

CODIFICAREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU CICLUL I:

• Unităţi de curs/module fundamentale (cod F);
• Unităţi de curs/module de creare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G);
• Unităţi de curs/module de orientare socio-umanistică (cod U);
• Unităţi de curs/module de orientare spre specialitatea de bază (cod Si);
• Unităţi de curs/modul de orientare spre specialitatea a doua (cod S2).

Tipul disciplinei:
• O -  obligatorie. Unităţile de curs de formare a abilităţilor şi competenţelor generale sunt 

obligatorii.
• A -  opţională. Unităţile de curs opţionale/pachetele de opţiuni asigură constituirea 

traseului individual de formare profesională, în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi 
perspectivele de angajare în câmpul muncii. Unităţile de curs opţionale se aleg din oferta planului 
de învăţământ. Fiecare alegere se face din două oferte. Unitatea de curs opţională din momentul 
alegerii devine obligatorie.
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• L -  facultativă (libera alegere). Unităţile de curs la libera alegere asigură extinderea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale studenţilor în domeniul de formare profesională 
ales sau în alte domenii adiacente. Acestea se introduc în plan la propunerea catedrelor pentru 
fiecare domeniu de pregătire profesională, la solicitarea studenţilor. Studierea cursurilor la libera 
alegere se programează pe tot parcursul formării profesionale şi se realizează suplimentar, în afara 
orarului de bază. Creditele suplimentare acumulate se specifică în suplimentul la diplomă eliberat 
absolventului.
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