
LEADERSHIP EDUCAȚIONAL PENTRU TRANSFORMARE SUSTENABILĂ, 
DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Domeniul de studii Științe ale educației 
Locul desfășurării București 
Durata 180  ore 
Număr locuri 70 
Criterii admitere Media examenului de licență – 50% 

Eseu motivațional – 50 % (evaluat cu notă) 
Plan învățământ 
(discipline studiate) 

Modul 1: Leadership în educație 
Modul 2: Abordare sistemică a inechității în educație 
Modul 3: Schimbare sistemică 

Personal didactic – 
*curs și seminar

Prof. univ. dr. Anca NEDELCU 
Prof. univ. dr. Cătălina ULRICH HYGUM 
Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN  
Prof. univ. dr. Romiță IUCU 
Conf. univ. dr. Cosmina MIRONOV 
Conf. univ. dr. Firuța TACEA  
Lector univ. dr. Oana MOȘOIU 
Prof. asociat Octavia BORȘ-GEORGESCU 
Prof. asociat Alina SAVA  
Prof. asociat Iulia PIELMUȘ 
Prof. asociat Mirela ȘTEȚCO 
Prof. asociat Ana-Maria GRĂDINARIU 
Prof. asociat Radu SZEKELY 
Prof. asociat Aura STAN GOMOESCU  
Prof. asociat Gianina BADIU 
Prof. asociat Diana Florentina GHINDĂ  
Prof. asociat Toma Florin GHINDĂ   

Documente necesare 
înscriere 

Fișă tip de înscriere 
Buletin / Carte de identitate  
Certificatul de naștere  
Certificatul de căsătorie / actul administrativ de schimbare a numelui (dacă este 
cazul)  
Diploma de licență sau diploma echivalentă  
Foaia matricolă / suplimentul la diplomă  
Eseu motivațional 
CV Europass 
Dovada achitării taxei de înscriere la concursul de admitere 

Alte informații Informații admitere: înscrierea se va efectua online, conform procedurii publicate 
pe site-ul facultății;  
Organizare cursuri: blended: cursurile se vor desfășura atât online (sincron-
asincron), cât și fizic, la sediul facultății; 
Finalizare: cursurile se finalizează prin susținerea examenelor la discipline și 
susținerea examenului de certificare a competențelor; 
Eliberare acte de studii: certificatul de atestare a competențelor și suplimentul se 
vor elibera în maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, până la acest termen se 
eliberează adeverința de absolvire. 

Proba  
Eseu motivațional 

Maximum 1 pagină A4, font TNR, 12, spațiere simplă (1), margini obișnuite; 
Utilizarea corectă a limbii române, cu respectarea normelor de ortografie și 
punctuație, registrul de limbă și vocabularul specifice eseului motivațional; 
Prezentare personală sintetică;  
Motivația alegerii programului;  
Relația dintre participarea la program și planul de carieră;  
Nevoile de învățare în contextul profesional ce susține participarea la program. 
Se acordă punctaj până la maximum 100 (nota 10), conform criteriilor:  

- Formă și format eseu: 20 p
- Prezentare personală: 10 p
- Motivația alegerii programului: 20 p
- Claritatea și coerența argumentării: 50 p




