
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinte ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   IFR 

 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Educaţia pentru valori şi calitate. Managementul şi 
cultura calităţii în instituţiile de învăţământ 

Codul 
disciplinei 

PMR5127 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect 

Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan 

2.4. Anul de 
studiu II 

2.5. Semestrul 
II 

2.6. Tipul de evaluare 
C 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate DA 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Nu există condiţionări pentru parcurgerea acestui curs. 

4.2 de competenţe Studenţii să deţină cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea 
activitărţii de predare, învăţare şi evaluare 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Cursurile se vor desfăşura în sălile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei, din cadrul UBB, ceea ce presupune utilizarea video proiectorului şi 
a conexiunii la internet. Toate acestea vor facilita parcurgerea succesivă a 
tuturor temelor din curs. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID / 
IFR 

125 
din care: 3.5. SI  
 

113 
3.6. ST (6) + SF (6) + L (0) + 
P (0) 

12 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –     50 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  25 

3.5.4.Tutoriat 9 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 113 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Dezvoltarea competenţelor de relaţionare şi comunicare eficientă dintre şcoală, comunitatea locală 
şi piaţa muncii 

C2. Proiectarea activităţilor de dezvoltare instituţională şi personală în conformitate cu valorile sociale 
şi promovarea calităţii 

C3. Participarea la asigurarea managementului calităţii în instituţiile de învăţământ şi a educaţiei în 
general 
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CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a 
valorilor codului de etică profesională. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, atitudine etică faţă de grup, 
respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei este oferirea unor exemple de bune practici în 

educaţia pentru valori, răspunzând unei nevoi actuale: de integrare în sistemul de 
învăţământ românesc a mai multor situaţii de învăţare în care valoarea, de 
diverse tipuri, este discutată, conştientizată, asumată şi promovată. De 
asemenea, oferă o introducere în managementul şi cultura calităţii în instituţiile 
de învăţământ în context naţional şi european. 

7.2 Obiectivele specifice La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: 
- să proiecteze activităţi didactice în funcţie de cerinţe date; 
- să pună în practică a unui proiect didactic personal; 
- să comunice în contexte didactice simulate; 
- să experimenteze activităţi didactice; 
- să proiecteze activităţi didactice utilizând materiale diverse care promovează 
educaţia pentru valori; 
- să organizeze activităţi didactice bazate pe munca în grupuri, ce presupune 
dezvoltarea cooperării şi toleranţei; 
- să evalueze în mod eficient procesul de învăţare şi rezultatele proprii şi ale 
elevilor; 
- să organizeze un demers didactic experimental de la proiectare la evaluare, 
bazat pe educaţia pentru valori; 
- să desfăşoare activitatea didactică într-un mod care stimulează creativitatea şi 
învăţarea formativă proprie şi a elevilor. 
- să aplice strategiile de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 
normelor şi a valorilor codului de etică profesională 
- să manifeste atitudine etică faţă de grup 
- să manifeste respect faţă de diversitate şi multiculturalitate 
- să accepte diversitatea de opinie 

 
 

8. Conţinuturi  
8.1. SI  

Metode de predare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului 
individual) 

Modul 1. Introducere în educaţia axiologică  Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

10%  

Modul 2. Valorile în educaţia  morală  Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

 30%  

Modul 3. Valori estetice și educația estetică Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

30% 

Modul 4. Managementul şi cultura calităţii 
în instituţiile de învăţământ în context 
naţional şi european 

Studiu individual al suportului de curs și 
al bibliografiei recomandate 

 30%  



Bibliografie: 
Andrei, Al. (1979), Valori etice în basmul fantastic românesc, Societatea literară „Relief   românesc”, Bucureşti 
Bărbulescu, A. (1980), Literatura pentru copii, mijloc de educare morală a preşcolarilor, în „ Revista de 
Pedagogie”, Bucureşti 
Bârlea, O. (1991), Basmul românesc, Editura Grai şi Suflet-cultura naţională, Bucureşti 
Berger, G. (1989), Omul modern şi educaţia sa. Psihologie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Breazu, Marcel, Ianoşi, Ion, Smeu Grigore, Toboşaru, Ion (coord.), (1983), Estetica, Editura Academiei, Bucureşti, 
Bunescu, Gh. (1998), Şcoala şi valorile morale. Teorii şi practici ale dezvoltării psihosociale, E. D. P., Bucureşti. 
Burke, Edmund, (1981), Despre sublim şi frumos, Editura Meridiane, Bucureşti 
Cassirer, E. (1994), Eseu despre om. O introducere în folosofia culturii umane, Humanitas, Bucureşti. 
Ceobanu, C., Cosmovici, A. (2005), Mentalităţi şi structuri axiologice: o perspectivă psihologică, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 
Comte-Sponville, A. (1998), Mic tratat al marilor virtuţi, Editura Univers, Bucureşti. 
Cristea, R., Cristea, M. (1983), Personalitatea şi idealul moral, Editura Albatros, Bucureşti 
Culea, L.(coordonator),(2008), Aplicarea Noului Curriculum Pentru Educaţie Timpurie- O Provocare?, Editura 
Diana, Piteşti 
Delacroix, Henri, (1983), Psihologia artei, Bucureşti, Editura Meridiane,  
Drolnitki, O. (1985), Noţiunea de morală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 
Dulamă Maria Eliza, (2017). Educaţia pentru valori şi calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de 
învăţământ, Suport de curs în format IFR, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
Egan, K. (2007), Predarea ca o poveste. O abordare alternativă a predării şi a curriculum-ului în şcoala primară, 
Editura Didactica Press, Bucureşti 
Grigoraş, I. (1988), Binele şi răul, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 
Iluţ, P. (2004), Valori, atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie, Polirom, Iaşi. 
Joiţa, E. (2003), Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova 
Kant, (1981), Despre frumos şi bine, vol. I şi II, Editura Minerva, Biblioteca pentru Toţi 
Lipps, Theodor, (1987), Estetica. Psihologia frumosului şi a artei. Bazele esteticii. Partea I, voi. I şi II, Editura 
Meridiane, Bucureşti 
Lipps, Theodor, (1987), Estetica. Psihologia frumosului şi a artei. Contemplarea estetică şi artele plastice, vol. 1 şi 
II, Editura Meridiane, Bucureşti 
Locke, John, (1971), Câteva cugetări asupra educaţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,  
Macavei, Elena, (2002), Pedagogie. Teoria educaţiei, II, Editura Aramis, Bucureşti 
Moutsopoulos, E. A., Sfirschi-Lăudat, C., Dedes, C. (2005), Valorile: obiectivarea intenţionalităţii conştiinţei: spre 
o fenomenologie a valorilor, Editura Omonia, Bucureşti  
Mureşan, V. (2001), Axiologie si moralitate: culegere de texte, Editura Punct, Bucureşti. 
Nicola, I. (1994), Educaţia morală şi estetică, în „ Pedagogie generală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Nolte, Dorothy Law, Harris, Rachel, Canfield, J., Stoica, Luana (2006), Copiii învaţă ceea ce trăiesc: educaţia care 
insuflă valori, Humanitas, Bucureşti. 
Pană, Laura, (2004), Evoluţia sistemelor de valori sub influenţa culturii tehnice, Politehnica Press, Bucureşti 
Piaget, J. (1980), Judecata morală la copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Pichiu, D., Albut, C. (1994), Teoria valorii şi elemente de praxologie, Editura Gh. Asachi, Iaşi. 
Rosenkranz, Karl, O estetică a urâtului, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984. 
Roşca, I. N. (2002), Introducere în axiologie: o abordare istorică şi sistematică, Editura Fundaţiei „Romania de 
Maine”, Bucureşti. 
Salade, D. (1995), Educaţie şi personalitate, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca 
Stan, Liliana, (1997), Educaţie şi valori: valori educaţionale româneşti în context european, Editura Spiru Haret, 
Iaşi,  
Şafran, O. (1971), Instruirea morală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Şimandan, M. (2006), Valori, educaţie şi multiculturalitate, Editura Mirton, Timişoara. 
Vianu, T. (1942), Introducere în teoria valorilor, Editura Cugetarea, Bucureşti. 
Vianu, T., Alexandrescu, V., Zaharia, Adriana, Pârvu, I., (1998), Filosofia culturii şi teoria valorilor, Editura 
Nemira, Bucureşti 
Vianu, Tudor, (1982), Studii de filosofia culturii, Bucureşti, Editura Eminescu 
Vintilă, Geta, Toader-Coman, Maria (2007), Gândirea critică: o capacitate esenţială a educaţiei pentru valori: ghid 
metodologic, Editura Şcoala Gălăţeană, Galaţi. 
8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema de control nr. 1: Cunoașterea unor 
aspecte teoretice despre axiologie. Aplicații 
practice referitoare la educaţia morală  

Analiza critică a unor materiale 
propuse de profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin mediul 
virtual Studii de caz 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 

Tema de control nr. 2: Cunoașterea unor 
aspecte teoretice despre educația estetică. 
Organizaţiile internaţionale şi naţionale şi 
educaţia pentru valori. Managementul şi 

Analiza critică a unor materiale 
propuse de profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin mediul 
virtual Studii de caz 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 



cultura calităţii în instituţiile de învăţământ în 
context naţional şi european.  
Bibliografie: cea prezentată mai sus. 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Se discută modulele 
1-2  din suportul de 
curs 

Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
exerciţiul, studiul de caz, 
dezbatere. 

Utilizarea de prezentări Power Point și materiale de lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  nevoilor studenţilor. Anumite 
teme vor fi aprofundate sau extinse, iar altele vor fi 
parcurse mai succint. 

Se discută modul 3-4  
din suportul de curs 

Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
exerciţiul, studiul de caz, 
dezbatere. 

Utilizarea de prezentări Power Point și materiale de lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  nevoilor studenţilor. Anumite 
teme vor fi aprofundate sau extinse, iar altele vor fi 
parcurse mai succint. 

Bibliografie: cea prezentată mai sus. 
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu e cazul   
Bibliografie: cea prezentată mai sus. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale ş i angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 
Conţinutul cursului şi seminarului este structurat conform unor concepte şi unei metodologii actuale şi 
relevante pentru cercetarea din domeniu, având valoare teoretică şi practică. 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Înţelegerea conceptelor  
Corectitudinea cunoştinţelor 
Organizarea şi coerenţa conţinutului ştiinţific 

Examen scris        50% 

10.5. SF/ST/L/P 
 

Relaţionarea conceptelor cu studii de caz 
relevante 
Rezolvarea sarcinilor de lucru 
Creativitate şi originalitate 

Evaluare tema de control nr. 1  25% 

Evaluare tema de control nr. 2 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Capacitate de analiză şi sinteză, utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. Să obţină minimum nota 5 pentru 
fiecare criteriu de evaluare. 

   
Coordonator de disciplină 

Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă 
 

Asistent  
Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan 

 
ata  2.11.2017                                              Responsabil de studii IFR, 

Conf. univ. dr. Ioana- Cristina Magdaș 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


