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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinţe 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 

Învățarea autoreglată și metacognitivă Codul 
disciplinei 

PMR5103 

2.2. Titularul activităţilor de curs  conf. dr. Mih Codruța Alina 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

conf. dr. Mih Codruța Alina 

2.4. Anul de 
studiu I  

2.5. Semestrul 
I 

2.6. Tipul de evaluare
E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut  

DF 
Obligativitate DO 

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

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul. 
4.2. de competenţe Este necesar ca studeții să dețină competențele de a citi și analiza critic articole în domeniul 

cursului, în limba engleză. De asemenea, este necesar să înțeleagă și să opereze la nivel mediu 
cu teorii din domeniul psihologiei educaționale, dobandite în programul de formare 
psihopedagogică. 

 
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 calculatorului, a 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 

Pentru desfășurarea acestui tip de activități este necesara utilizarea laptopului 
(conectat la internet cu programe de editare de text, de tabel, de prezentare şi de 
film), a videoproiectorului și a tablei smart. 
 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

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

3.4. Total ore pe semestru – forma IFR 175 
din care: 3.5.  
SI  
 

147 
3.6. SF (7) +ST (7) +  L (0) + P 
(14) 

28 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    84 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  30 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 147 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 



 2 

C
o

m
pe

te
nţ

e 
pr

o
fe

si
o

n
al

e 

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinar 
Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice învăţării autoreglate şi dezvoltării metacognitive 
Utilizarea elementelor de management și marketing specifice domeniului 
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Organizarea de activităţi de învăţare şcolară, de intervenții didactice pentru dezvoltarea metacognitivă şi 
autoreglatorie. 
Îndeplinirea, în condiţii de eficienţă ridicată, a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
de învăţare şcolară. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Extinderea bazei de cunoştinţe teoretice şi formarea de competenţe practic-
aplicative în ceea ce priveşte proiectarea activităţilor didactice şi de învăţare 
şcolară din perspectiva teoriilor SRL și a dezvoltării metacognitive. 

7.2. Obiectivele specifice Analiza şi înțelegerea teoriilor consacrate asupra noțiunilor de învăţare 
autoreglată şi metacogniţie  
Proiectarea corectă şi eficientă a situaţiilor de învăţare şcolară, congruente cu 
conținutul predat, particularităţile elevilor şi contextul educational 
Dezvoltarea comportamentului didactic eficient, suportiv faţă de învăţarea 
şcolară, dezvoltarea autoreglatorie şi metacognitivă a elevilor; recunoașterea și 
acceptarea diferențelor transversale și longitidinale în privința capacităților de 
învățarea ale elevilor. 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  

Metode de predare 

Observaţii 
(procent din timpul total 

acordat studiului 
individual) 

Modul 1. Învăţarea autoreglată – modele teoretice şi 
mecanisme explicative 
 

Studiu individual al suportului 
de curs și al bibliografiei 
recomandate; analiza critică a 
articolelor științifice 

25% din SI 

Modul 2. Metacogniţia – conceptualizare şi 
procesualitate  
 

Studiu individual al suportului 
de curs și al bibliografiei 
recomandate; analiza critică a 
articolelor științifice 

25% din SI 

Modul 3. Implicații educaţionale ale învăţării autoreglate 
și metacognitive  
 

Studiu individual al suportului 
de curs și al bibliografiei 
recomandate; analiza critică a 
articolelor științifice 

25% din SI 

Modul 4. Rolul metacogniţiei în învăţare. Relaţia 
metacogniţie – autoreglare 
 

Studiu individual al suportului 
de curs și al bibliografiei 
recomandate; analiza critică a 
articolelor științifice 

25% din SI 

Bibliografie: 
Alexander, J. M., Johnson, K.E., Albano, J., Freygang, T., Scott, B. (2006). Relation between intelligence and the 
development of metaconceptual knowledge. Metacognition and Learning 1: 51-67. 
Annevirta, T., & Vauras, M. (2001). Metacognitive knowledge in primary grades: a longitudinal study. European 
Journal of Psychology of Education, 16, 257–282. 
Arends, R. (1994). Learning to Teach. McGraw-Hill. 
Boekaerts, M. (1995). Self-regulated learning: Bridging the gap between metacognitive and metamotivation theories. 
Educational Psychologist, 30, 195-200. 
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Boekaerts, M., & Niemivirta, M. (2000). Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-
protective goals. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation, san Diego, CA: 
Academic Press.  

Ciascai, L. (2010). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă la matematică şi ştiinţe – studii şi cercetări. 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010. 
Hartman H.J. (2001). Teaching Metacognitively, in H. J. Hartman (eds.), Metacognition in learning and instruction, 
Kluwer, Doroodecht, Holand. 
Mih, C. (2010). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă; modele teoretice şi aplicaţii. Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca. 
Mih, C. (2017). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă, Suport de curs în format IFR, Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner 
(Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press. 
Pintrich, P.R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw 
(Ed.), Metacognitive assessment. Lincoln: University of Nebraska Press. 
Sternberg, R. J. & Williams, W. M. (2002). Educational psychology. Boston, MA, Allyn &. Bacon 
Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective, Educational 
Psychologist, 30, 217-221. 
 
8.2. ST  
 

Metode de predare-învăţare Observaţii 

Tema nr. 1. Caracteristici ale elevilor cu abilităţi 
autoreglatorii și metacognitive dezvoltate 

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

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

Tema nr. 2. Instrumente de măsură destinate evaluării 
dezvoltării competenţelor autoreglatorii și metacognitive 

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

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

Bibliografie: 
Mih, C. (2017). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă, Suport de curs în format IFR, Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
Pintrich, P.R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw 
(Ed.), Metacognitive assessment. Lincoln: University of Nebraska Press. 
Pintrich, P. R., Smith, D., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801-813. 
 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

1. Modul 1 & 2: Învăţarea autoreglată- modele 
teoretice şi mecanisme explicative. 
Metacogniţia- conceptualizare şi procesualitate 

Prelegerea explicativă, însoțită 
de prezentare power-point; 
problematizarea, 
exemplificarea 

Explicațiile vor fi adaptate 
bazei de cunoștințe și 
experiențelor profesionale 
diferite ale cursanților 

2. Modul 3 & 4: Implicații educaţionale ale 
învăţării autoreglate și metacognitive. Rolul 
metacogniţiei în învăţare. Relaţia metacogniţie 
– autoreglare 

 

Prelegerea explicativă, însoțită 
de prezentare power-point; 
problematizarea, 
exemplificarea 

Explicațiile vor fi adaptate 
bazei de cunoștințe și 
experiențelor profesionale 
diferite ale cursanților 

Bibliografie: 
Boekaerts, M., Pintrich, P., Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. San Diego: Academic Press. 
Ciascai, L. (2010). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă la matematică şi ştiinţe – studii şi cercetări. 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
Mih, C. (2010). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă; modele teoretice şi aplicaţii. Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj- Napoca 
Mih, C. (2017). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă, Suport de curs în format IFR, Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
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8.4. L / P  
 

Metode de predare-învăţare Observaţii 

1. Proiect- sinteză de articole și analiză critică pe 
unul din conceptele subordonate autoreglării și 
metacongiţiei 

Analiza critică a unor materiale 
propuse de profesor şi/sau 
studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual  
Activități în echipă 

Proiectul va fi realizat în 
perechi sau grupuri mici; 
performanța se evaluează 
global 

2. Activităţi de învăţare/sarcini care dezvoltă 
competenţele autoreglatorii și metacognitive 

Analiza critică a unor materiale 
propuse de profesor şi/sau 
studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual  
Activități în echipă 

Proiectul va fi realizat în 
perechi sau grupuri mici; 
performanța se evaluează 
global 

Bibliografie: 
Mih, C. (2017). Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă, Suport de curs în format IFR, Universitatea 
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
Vianin, P. (2010).  Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăţi şcolare. Editura ASCR, Cluj-Napoca. 
Hartman H.J. (2001). Teaching Metacognitively, in H. J. Hartman (eds.), Metacognition in learning and instruction, 
Kluwer, Doroodecht, Holand. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările comunităţii, ale asociaţiilor profesionale şi angajatorilor, respectând 
cerinţele curriculei naţionale din învăţământul universitar. 
Conţinuturile predate şi competenţele vizate sunt în acord cu standardele de bune-practici la nivel naţional în domeniul 
cercetării și intervenţiilor educaționale care dezvoltă învățarea autonomă și reflecția metacognitivă. 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Cunoștințe declarative corecte din 
punct de vedere științific, expuse 
coerent și interpretate personal 

Examen scris cu itemi 
redacționali 

50% 

10.5. SF / ST / L / P Aplicarea și utilizarea cunoștințelor 
știintifice; valorificarea dimensiunii 
ecologice a cunoștințelor știinfice 
(măsura în care se schimbă practica 
didactică) 

 
Evaluarea celor două teme  
 
Evaluarea ceolor două proiecte 
 

 

 
20% 

 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cursanții trebuie să dețină noţiunile teoretice punctuale la nivel minim dezirabil, să manifeste abilităţi practice, 
comportamente şi atitudini, chiar dacă acestea nu sunt neapărat integrate într-un demers coerent. 
Amble teme și ambele proiecte sunt obligatorii și condiționează intrarea în examenul scris. 

   
    

 
Coordonator de disciplină 

Conf. dr. Mih Codruța Alina 
 
 

                                     
                      Asistent  
         Conf. dr. Mih Codruța Alina 
                

Data 
                7.11.2017 

                                                  Responsabil de studii ID/IFR, 
Conf. dr. Ioana-Cristina Magdaș 

 
  

 


