TEME DISERTAŢIE
Master: Management educaţional

Conf.univ.dr. Cornel Igna
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluarea factorilor de risc in educatie
Leadearship vs. management in educatie
Cultura orgnizaţională în sistemul de învăţământ
Evaluarea factorilor de stres în educaţie
Metode de cercetare cantitativă/calitativă în educaţie

Conf.univ.dr. Letiţia Muntean- Trif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specificul şcolii ca organizaţie. Cultura organizaţiei şcolare.
Optimizarea calităţii climatului şcolii.
Perspective de analiză ale stilului educaţional şi cel managerial.
Planificarea strategică instituţională- modele de analiză şi practici utilizate.
Managementul proceselor educaţionale în clasa de elevi.
Managementul activităţilor de predare – învăţare - evaluare eficientă.
Cunoaştere şi autocunoaştere în clasa de elevi. Managementul problemelor
disciplinare în clasa de elevi.

Conf.univ.dr. Ioan Scheau
1.
2.
3.
4.
5.

Auditul comunicării
Corporația virtuală cu aplicații în învățământ: consorțiul educational
Managementul proiectelor educaționale
Managementul resurselor în cadrul proiectelor educaționale
Managementul calității în cadrul proiectelor educaționale

Lect.univ.dr. Iulia Herman
Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar (studiu de caz)
Managementul formării continue în organizaţiile şcolare
Cultura calitaţii în educaţie - aspecte teoretice si practice
Dimensiuni psihosociale ale managerului educational, implicaţii asupra
climatului organizaţiei şcolare
5. Diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale şi de formare din perspectiva
managementului schimbării
6. Managementul comunicării și al conflictului, aspecte organizaționale
1.
2.
3.
4.

Lect.univ.dr. Petrovan Ramona
1. Noul context european al parteneriatului şcoală - familie – comunitate. Exemple
de bune practici.
2. Formele de colaborare cu familia prin intermediul pareteneriatelor educaționale.
Exemple
3. Parteneriatul şcoală – comunitate. Modalităţi de implicare a comunităţii în
educaţia şcolară. Exemple
4. Categorii de activităţi în parteneriat şcoală – comunitate (învăţarea bazată pe
proiect, cu comunitatea ca public, transmiterea experienţei din şcoală spre
locul de muncă, învăţarea în serviciul comunităţii, voluntariat)
5. Practici şi programe elaborate la nivelul şcolii pentru a implica familia şi
comunitatea - studii de caz
Lect.univ.dr. Popa Ioan-Lucian
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metode moderne, alternative și complementare de evaluare
Importanta evaluării activităților de dezvoltare a limbajului la preșcolari
Măsurarea și evaluarea în învățământul gimnazial
Practici de evaluare la disciplina matematică
Evaluarea între tradițional și modern în învățământul preșcolar/simultan
Măsurarea și evaluarea formativă în contextul învățării integrate

