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• Impactul procesului de la Bologna asupra absolvenţilor învăţământului superior: studiu 

comparativ privind competenţele şi inserţia pe piaţa muncii 
• “Europa 2010” – provocări pentru instituţiile educaţionale 
• Nivelul de studii-licenţă şi implicaţiile pentru pregătirea cadrelor didactice din 

învăţământul primar şi preşcolar 
• Modalităţi şi tehnici de realizare a situaţiilor didactice activizatoare şi motivante pentru 

cursanţi per cicluri de şcolaritate 
• Integrarea noilor medii de învăţare în activitatea didactică – modalităţi, provocări pentru 

cadrul didactic; 
• Profilul de competenţe ale formatorului pentru adulţi în societatea bazată pe 

cunoaştere; profesionalizarea formatorului pentru adulţi 
• Modalităţi şi tehnici de evaluare şi de validare a învăţării non-formale şi informale şi de 

valorificare a acesteia în activitatea didactică 
• Modalităţi şi tehnici de stimulare a învăţării intergeneraţionale în contextul învăţării de-a 

lungul întregii vieţi 
• Consiliere educaţională şi a carierei în educaţia adulţilor 
• Formarea competenţelor de literaţie de-a lungul vieţii; modalităţi şi tehnici de realizare 

a educaţiei de bază a adulţilor 
• Descrierea şi analiza bunelor practici în activităţile de consiliere psihopedagogică şi în 

cele de integrare educaţională a copiilor cu CES 
• Dezvoltarea programelor de consiliere psihopedagogică şi integrare şcolare în 

contextul reformei educaţionale din România 
• Dificultăţi în integrarea copiilor cu CES: atitudini ale profesrilor, elevilor şi părinţilor; 

managementul timpului în clasa integrată; strategii de instruire şi de evaluare 
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diferenţiată 
• Evaluarea impactului activităţilor de consiliere psihopedagogică asupra abilităţilor şi 

competenţelor elevilor 
• Standarde de calitate europeană în circumscrierea traseelor individualede învăţare şi 

formare 
• Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a cadrelor didactice şi a consilierilor 

educaţionali. 
• Modalităţi de suport a profesorilor debutanţi; mentoratul 
• iniţierea unor proiecte de cercetare interdisciplinare, cu celelalte catedre ale facultăţii;  
• înfiinţarea unui „Centru de dezvoltare pedagogică” la nivelul universităţii, cu 

promovarea expertizei membrilor catedrei noastre  
 

 
 
 
 
 

 


