
Stimată doamnă inspector școlar general, 

Stimate domnule inspector școlar general, 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca le oferă, începând din anul universitar 2020-

2021, cadrelor didactice și absolvenților de licență care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică, 

posibilitatea de a urma cursurile unuia dintre masteratele didactice acreditate și predate în limbile 

română, maghiară și germană, în cadrul instituției noastre. 

Înscrierile la noile programe de masterat didactic vor avea loc online, în perioada 7-16 

septembrie 2020, în funcție de calendarul de admitere întocmit de fiecare facultate. 

În spiritul multiculturalismului care definește UBB, programele de studii de master didactic 

vor fi predate în limbile română, maghiară și germană și se adresează absolvenților de licență care 

doresc să se orienteze spre o carieră didactică, dar și cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din domeniul fundamental corespunzător 

specializării de licență, dar pot opta și pentru o a doua specializare masterală (în cadrul acestui 

master didactic) din cadrul aceluiași domeniu fundamental, condiția fiind aceea a obținerii unui 

număr de 90 de credite la nivel licență. 

Structura programelor vizează creșterea calității predării și adaptarea acesteia la condițiile 

actuale, formarea unor competențe legate de mediile virtuale de învățare, management strategic și 

managementul clasei, identificarea nevoilor elevilor, cercetarea educațională, educația nonformală, 

incluzivă, interculturală și orientată spre diversitate și comunitate, psihologia educației, comunicare 

eficientă și managementul emoțiilor. 

Vă invităm să regăsiți mai jos specializările de masterat didactic acreditate la Universitatea 

Babeș-Bolyai și am aprecia dacă ne-ați sprijini în diseminarea informației în rândul cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar. 

Nr. crt. Facultatea Domeniul Specializarea 
locuri alocate 2020  

buget  taxă total  

1 
Matematică 

și 
Informatică 

Științe ale 
Educației 

Master didactic în Matematică 
(în limba maghiară) - cu 
frecvență 

8 10 18 

 
Master didactic în Informatică 
(în limba română) - cu frecvență 

8 10 18 
 

Master didactic în Informatică 
(în limba maghiară) - cu 
frecvență 

8 10 18 

 
Total 24 30 54  



2 
Chimie și 
Inginerie 
Chimică 

Științe ale 
Educației 

Master didactic în Chimie (în 
limba română) - cu frecvență 

8 10 18 
 

Master didactic în Chimie (în 
limba maghiară) - cu frecvență 

5 10 15 
 

Total 13 20 33  

3 
Istorie și 
Filosofie 

Științe ale 
Educației 

Master didactic în Istorie (în 
limba română) - cu frecvență 

7 10 17 
 

Master didactic în Istorie (în 
limba maghiară) - cu frecvență 

6 10 16 
 

Total 13 20 33  
      Total general 50 70 120  

        
 

 

Mai multe informații legate de admiterea la Masteratul didactic oferit de UBB pot fi găsite la 

adresa https://admitere.ubbcluj.ro/ro/masterat_didactic . 

 

 

 

Vă mulțumim, 

 

Conducerea Universității Babeș-Bolyai 

 

 

https://admitere.ubbcluj.ro/ro/masterat_didactic

