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Stimată Doamnă/Domnule Inspector Școlar General, 

  

 

 Suntem convinși că numele Universității Lucian Blaga din Sibiu are deja o rezonanță în județul 

dvs., deoarece foarte multe cadre didactice și-au definitivat formarea inițială și continuă pe băncile 

acesteia. Cu atât mai mult, credem că  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este bine 

cunoscut unui număr important de profesori din județul pe care îl coordonați.  

Ne adresăm acum dumneavoastră cu gândul la viitorul an universitar, intenționând ca în acest 

fel să venim aproape de școlile și colegii dvs., pentru a le oferi un program de formare extrem de actual, 

programul de master – Management educațional.  

Ca urmare, vă rugăm să aveți bunăvoința de a afișa/a aduce la cunoștința școlilor și 

liceelor/colegiilor pe care le aveți în subordine, această ofertă. 

Prin acest program ne propunem: 

- 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 departamente/arii curriculare, directori de şcoli, inspectori şcolari, funcţionari superiori în 

organismele centrale ale invăţământului, directori de proiecte etc.); 

- pregătirea formatorilor care să organizeze şi să coordoneze programe de iniţiere şi perfecţionare in 

ariile managementului educaţional sau care să acorde asistenţa tehnică instituţiilor interesate; 

- dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a expertizei metodologice a viitorilor absolvenţi, în vederea 

participării la cercetarea ştiinţifică, la creşterea cunoaşterii ştiinţifice de profil şi a fundamentării 

teoretice a practicilor manageriale din unităţile educaţionale. 

Titlul calificării obținut în urma absolvirii acestui program de master este acela de” Manager 

educațional”  

Competenţe generale oferite de program sunt: 

• 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. 



 
 

 
 

 

Str. Calea Dumbrăvii Nr. 34 

550324, Sibiu, România 

socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/ 

 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
 

Tel.: +40 269 23.52.24 

Fax: +40 269 23.52.24 

E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro 

 

• Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi susţinerea profilului 

aptitudinal. 

Competenţele specifice care vor fi dobândite: 

• 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.  

• Lărgirea perspectivei privind diversitatea şi multiculturalitatea.  

• Dezvoltarea capacităţilor de relaţionale cu factorii relevanţi. 

• Dezvoltarea capacităţii de a concepe și dezvolta proiecte educaţionale  

 

Mai multe informații despre programul de master puteți obține pe pagina de facebook a 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: https://www.facebook.com/DPPDSibiu sau direct, 

pe site-ul Universității: https://admitere.ulbsibiu.ro/media/2022/Criterii_Socio-Umane.pdf, pagina 17, 

respectiv https://admitere.ulbsibiu.ro/media/2022/Calendar_Socio-Umane.pdf, pagina 3.  

 Vă mulțumim pentru buna activitate pe care o desfășurăm împreună. 

 

 

         Director DPPD, 

                                                                                                                                             

                 Prof. univ. dr. Carmen Sonia Dușe 
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