Descrierea programului de master
Denumirea
MANAGEMENTUL ȘI DIDACTICA ARTEI DANSULUI
programului de master

Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul
Titularii de curs

Precondiţii
Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

011
120
2 ani
Master în Ştiinţe ale educaţiei (Master Profesional - MP )
Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie
Preșcolară, educație fizică și Dans
Gozun P., profesor; Gozun S., profesor, Gînju Stela, dr., conf., HaheuMunteanu E., dr., conf. univ.; Carabet N., dr., conf. univ. Cojocari L., dr.,
conf. univ.; Popa Pavel, maestru în arte; Vacarciuc M., dr., conf.; Bencheci I.,
practician, condusătorul ansamblului model ”Ciulandra”
• Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un act
echivalent de studii.
• Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite
ECTS la disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de
studii în cazul în care candidatul vine din alt domeniu.
✓ Cunoaşterea conceptelor avansate din domeniul psihopedagogic,
metodologic, managerial din sistemul educațional coregrafic;
✓ Cunoașterea documentelor reglatorii de stat din domeniul politicilor
educaționale culturale din R Moldova;
✓ Identificarea problemelor teoretice și metodologice și manageriale
dificile;
✓ Stabilirea unui climat moral-psihologic favorabil cu grupul, discipolul,
familia;
✓ Aplicarea unor strategii manageriale pentru eficientizarea demersului
educațional coregrafic;
✓ Elaborarea planurilor strategice, proiectelor de perspectivă, scenarii
coregrafice axate pe particularitățile morfologice, ale biomecanicii
aparatului locomotor și profilaxiei traumatismelor;
✓ Aplicarea instrumentelor eficiente de evaluare a cadrelor didactice și
manageriale;
✓ Elaborarea unor cercetări științifice în domeniul managementului
educației coregrafice;
✓ Analizarea reflexivă a propriei activităţi profesionale și altor cadre
didactice;
✓ Elaborarea de noi idei pentru facilitarea/ascensiunea procesului
instructive-educativ în instituțiile/colectivele cu profil dans;
✓ Acţionarea raţională şi luarea de decizii în diverse situaţii apărute în
colectivele și instituțiile/colectivele cu profil dans;
✓ Comunicarea eficientă individuală, cu grupul, cu familia;
✓ Cooperarea şi colaborarea eficientă cu discipolul, cadrele didactice,
grupul, familia;
✓ Utilizarea în comunicarea a unui limbaj științific referitor la diverse

Finalităţi de studii

Descrierea succintă a
programului de studii

Cursuri din program

domenii cognitive, dar și referitoare la managementul și didactica artei
dansului;
✓ Selectarea informației din domeniul managementului și didactica artei
dansului;
✓ Utilizarea metodelor eficiente de învățare pentru realizarea lucrului
individual propus de programul de studiu.
• Să analizeze conceptele de bază din domeniul managementului și
didacticii artei dansului;
• Să elaboreze planuri strategice, proiecte de investiții; proiecte, scenarii ce
țin de arta dansului;
• Să aplice cele mai avansate strategii manageriale și didactice în procesul
de predare-învățare-evaluare a artei dansului;
• Să
demonstreze abilități de administrare şi gestionarea a
colectivului/instituției cu profil dans;
• Să evalueze corect și modern activitatea discipolilor, subalternilor;
• Să coopereze constructiv cu părinții, comunitatea în realizarea unui
management, instruiri și educații eficiente în domeniul artei dansului;
Programul de studii este orientat spre cerințele societății contemporane, bazat
pe Codul Educației centrându-se pe o pregătire în domeniul științelor
educației.
Programul de master profesional Managementul și didactica artei
dansului se adresează absolvenților studiilor superioare de licență (ciclul I);
managerilor care lucrează într-o varietate de medii profesionale care doresc săși îmbunătățească abilitățile în industriile creative; antreprenorilor care doresc
fie să înceapă o activitate legată de dans, fie să își sporească cunoștințele și să
îmbunătățească rezultatele organizațiilor lor existente.
Programul se proiectează de a fi realizat cu frecvență, pe durata de 4
semestre: sem. I, II – cursuri; sem. III cursuri și un stagiu de practică de
profesionalizare; semestrul IV – practica de master.
Masteranzii au oportunitatea de a participa la diverse conferințe științifice,
seminare metodologie, traininguri, work-shopuri certificate; audierea lecțiilor
desfășurate de profesori invitați de peste hotare; pot beneficia de mobilități
interne și externe, peste hotarele țării.
Programul este prevăzut pentru formarea şi dezvoltarea unui sistem de
competenţe profesionale, care i-ar permite absolventului să activeze în calitate
de director/manager profesor al instituției coregrafice, conducător artistic al
colectivului de dans, director/manager de școală de dans, centru/club de dans.
De asemenea programul va oferi oportunitate de angajare în direcțiile
raionale/municipale de învățământ, tineret și sport în calitate de metodist sau
specialist în domeniu educației artistice.
Pregătire ştiinţifică fundamentală: Filosofia și axiologia educației;
Psihologia comunicării; Metodologia investigației pedagogice; Elaborarea
proiectelor educaționale de investiții; Managementul psihofiziologic al
activității profesionale.
Specializarea: Politici cultural-artistice în context global și național; Teorii și
metodologii avansate în dans sportiv, dans modern; Teorii și metodologii

Strategii de predare învăţare

Strategii de evaluare

Program de activitate
Telefoane de contact

avansate în dans clasic, dans popular; Anatomia și biomecanica aparatului
locomotor, bazele medicinii în coregrafie; Montarea spectacolului; muzicalcoregrafic; Managementul repertoriului Managementul terapiei prin dans;
Standarde de competență profesională a cadrelor manageriale; Managementul
instituției și colectivului cu profil dans.
Strategiile de predare-învățare în cadrul programului de masterat sânt centrate
pe cel ce învață.
Forme de organizare a instruirii:
• curs (tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare);
• seminarii (introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop;
seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza
exerciţiului).
Metodologie:
Metode, tehnici, procedee: discursul expozitiv; demonstrări video;
studiu dirijat a materialelor din manuale; problematizarea; învățarea asistată la
calculator și multimedia; proiecte de grup, simulări, exercițiul, studii de caz
etc.
Mijloace didactice: suporturi de curs, manuale; materiale mediate;
cursuri plasate pe platforma MOODLE; ustensile pentru activități practice;
multimedia, calculatoare, rețea internet.
Forme de organizare activității masteranzilor: individuală; în
grupuri; frontală
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate,
portofolii, probe scrise și practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei de master.
vineri- 15.00-18.20; sâmbătă- 8.00-14.50 sau la decizia masteranzilor pot fi
selectate alte zile din săptămână.
022358560; 060477559

