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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 Științe 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 

CDŞ şi managementul  activităţilor 
extracurriculare 

Codul 
disciplinei 

PMR5116 

2.2. Titularul activităţilor de curs  conf. univ. dr.  Irina Pop-Păcurar 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

conf. univ. dr.  Irina Pop-Păcurar 

2.4. Anul de 
studiu II 

2.5. Semestrul 
I 

2.6. Tipul de evaluare
E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate  

DO 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Cunoaşterea planurilor de învăţământ în vigoare, a programelor disciplinelor obligatorii de 
specialitate (conţinuturi noţionale, procedurale, axiologice prevăzute în documantele 
curriculare – programe, manualele şcolare) 

4.2. de competenţe Sunt necesare: 
 deprinderi didactice generale de planificare, proiectare şi realizare a activităţilor de predare,  

învăţare şi evaluare; 
 competențe de comunicare eficientă (oral și în scris) 
 competenţe digitale de bază (editarea de texte și tabele, realizarea de prezentări utilizând 

diferite aplicații, utilizarea internetului și a diferitelor aplicații și materiale educaționale 
(disponibile online și ofline) 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului -  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sală de seminar/atelier cu: mobilier modular, tablă și laptop/calculator conectat la 
internet și având instalate programe Office și multimedia, video-proiector, flip-
chart 
Materiale utilizate pentru SF: 
 sinteze, modele de proiecte CDȘ, harti noționale - în prezentări PowerPoint  
 fişe de lucru/texte pentru documentare 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

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

3.4. Total ore pe semestru – forma IFR 150 
din care: 3.5.  
SI   
 

122 
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 –   45 
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  21 

3.5.4.Tutoriat  10 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 122 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 
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 elemente din suportul de curs multiplicate/în format electronic 
 markere, coli pt. flipchart 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
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Studiul disciplinei CDŞ şi managementul activităţilor extracurriculare vizeaza: 
Cunoaşterea şi înţelegerea  
 analizarea critică a principiilor curriculumului la decizia şcolii şi a activităţilor extracurriculare (EC) şi 

extraşcolare; 
 familiarizarea cu proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor în cadrul CDŞ şi cu modul 

corect de comunicare didactică; 
 descrierea modelelor de integrare curriculară 
Explicarea şi interpretarea 
 explicarea şi interpretarea modelelor de proiectare a CDŞ şi a semnificaţiilor activităţilor EC 
Deprinderile instrumental – aplicative  
 proiectarea creativă a predării şi învăţării de tip formativ; 
 proiectarea unei discipline CDŞ  
 aplicarea modelelor de integrare curriculară 
 organizarea si desfăşurarea de activităţi extracurriculare (şi extraşcolare); 
Calităţile atitudinale  
 abordarea atitudinii pozitive faţă de dezvoltarea profesională continuă; 
 manifestarea disponibilităţii pentru dezvoltarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor, capacităţilor 

cognitive şi motrice privind activităţile extracurriculare; 

C
om
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 Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei didactice cu respectare principiilor de etică 
profesională.  

 Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal. 

 Reflecţia critică constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele 
profesiei. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării, monitorizării, 
evaluării şi optimizării curriculum-ului, acționând în special pe componenta 
curriculară decisă la nivelul școlii și al comunității. 
Dezvoltarea profesională generală a cadrului didactic specialist în management 
curricular. 

7.2. Obiectivele specifice In termeni operationali,  pe baza cursului studenții vor fi capabili: 
 să proiecteze CDŞ şi activitati extracurriculare; 
 să analizeze critic programe CDŞ si proiecte ale activităților didactice 

extracurriculare pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale acestora; 
 să proiecteze situaţii de învăţare bazate pe curriculum integrat pentru lecţii 

din cadrul CDŞ; 
 să proiecteze activităţi extracurriculare;  
 să evalueze eficienţa procesului de învăţare din cadrul CDŞ şi în activităţile 

extracurriculare;  
 să organizeze o activitate extracurriculară şi să desfăşoare activitatea 

didactică într-un mod care stimulează creativitatea, gândirea critică şi 
învăţarea formativă proprie şi a elevilor. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  
Metode de predare 

Observaţii 
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modulul 1. Fundamente. CDȘ – misiune și valori 
1. Sistemul educaţional și sfera civică. Piaţa și 
comunitatea locală ca factori reglatori ai output-ului 
educativ și context general pentru dezvoltarea 
CDȘ/CDL. Legislație. Metodologii  

Studiu individual bazat pe 
suportul de curs și 
recomandări din  
bibliografia disciplinei 

30 % 
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Eseu bazat pe experienţa profesională a studenţilor de 
gestionare şi dezvoltare a curriculumului în specialitate 
 
2. CDŞ – fundamente (1): misiune și principii de 
acțiune ale curriculumului decis în școală, concepţia 
pedagogică, consultare, ofertare şi selecţie, instrumente 
de proiectare, metodologie specifică, forme de evaluare 
 
Analiza diferitelor tipuri de programe pentru CDŞ după 
criteriile studiate. 
 
3. CDŞ – fundamente (2): categorii de discipline CDȘ 
pentru învățământul gimnazial și liceal, instrumente de 
proiectare, metodologie specifică, forme de evaluare 
 
 
Modulul 2. Proiectarea și implementarea 
disciplinelor CDȘ 
 
4. Elaborarea de programe pentru CDȘ interdisciplinar – 
opționalul integrat (la nivelul ariei curriculare  și 
crrosscurricular). Aplicarea modelelor de integrare 
curriculară. 
De ce programe CDȘ crosscurriculare? 
 
Corelaţii obiective - resurse în proiectarea  unei 
discipline din CDŞ. Modelele de integrare curriculară 
aplicate în designul unei discipline noi din CDȘ 
 
5. Implementarea si evaluarea CDȘ – probleme și soluții  
Calendarul CDȘ: Consultarea, ofertarea şi selecţia. 
Rolurile managerului de curriculum în acest context 
 
6. Metodologia didactică - o  frontieră pentru succesul 
unei discipline din CDȘ. Alternative pentru didactica 
disciplinelor opționale: „Flipped classrooms”; 
Activitatile de proiect 
 
7. Evaluarea elevilor la disciplinele CDȘ – rolul 
formelor complementare de evaluare (portofoliul, 
autoevaluarea, investigația  ghidată, activitatea de 
proiect) 
Exercițiu-aplicație: Managementul activităţilor de 
proiect 
 

Studiu individual bazat pe 
suportul de curs și 
recomandări din  
bibliografia disciplinei 

40 % 

Modulul 3. Managementul activităților 
extracurriculare 
 
8. Programe pentru activităţi în afara clasei.  
Valenţele activităţilor extracurriculare pentru 
dezvoltarea personală a elevilor.  
miniEseu. De ce participă/nu participă elevii la 
activităţile extracurriculare? 
 
9. Metode de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
extracurriculare (activităţi în grup, metoda proiectului, 
cercul de elevi) 
Exercițiu cu temă la alegerea studenților 
 

Studiu individual bazat pe 
suportul de curs și 
recomandări din  
bibliografia disciplinei 

30 % 
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10. Şcolile alternative ca spaţiu al activităţilor 
extracurriculare  
11. Medii de învăţare informală: mediile scrise şi 
electronice, internetul. Evenimentele culturale (și 
„cultura evenimentelor”) la întâlnire cu agenda 
extracurriculară a clasei 
12. Forme şi influenţe ale subculturii tinerilor asupra 
educației actuale.  
miniEseu. Explorarea relației între curriculumul 
obligatoriu, CDȘ și analfabetismul funcțional 
 
13. Valorificarea și evaluarea activităţilor 
extracurriculare. Asigurarea transferului bidirecțional al 
achizițiilor dobândite în sistemele formal și informal 
 
Bibliografie: 
 
1. ***ISE, Programe Școlare înv. preșcolar, primar, gimnazial, liceal și CDȘ: http://programe.ise.ro/  

2. ***MEN, Planul-cadru pentru învăţământul primar alternativ Waldorf,  Anexa nr. 1 la Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4825/28.10.2014 

3. ***MENCS, Consiliul Naţional pentru Curriculum, IȘE, Programe şcolare, clasele V-XII* (*VI-XII)  și 
Programe noi: MEN – Programa școlară clasele a V-a – a VIII-a,  București, 2017 (gimnaziu, clasa a V-a, 
aplicare cu începere din anul 2017: http://programe.ise.ro/ 

4. ***Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare pentru clasa a X-
a. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti. 

5. Barna, A., Pop, I. (2002), Teme de metodica predării biologiei  în: Biologie. Pregătirea examenului pentru 
gradul II în învăţământ. Teme de specialitate şi metodica predării disciplinei, coord. A. Barna şi  I. Pop, 
Editura Albastra, Cluj-Napoca 

6. Bernat, Simona-Elena. (2003), Tehnica învăţării eficiente, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
7. Bocoş, M. (2013), Instruire interactivă, Repere axiologice și metodologice, Ed. Polirom 
8. Bogadi A. (2010), Teoria inteligentelor multiple, Ed. STEF. 
9. Boţan, Cristian Nicolae, Costea Cornel, (2006), Excursia şcolară - activitate  de învăţare şi evaluare interdisciplinară, 

în Dulamă, M. E., Ilovan O.R., Bucilă F. (Ed. şi coord.), Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei. 
Contemporary trends in teaching and learning geography, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

10. Carin, A.A., Sund, R.B. (2001), Teaching Modern Science, Merrill Publishing Company 
11. Căpiţă, L., Sarivan, L. (coord.) (2000), Proiectarea CDŞ, Proiect de cercetare, ISE Laborator Curriculum 
12. Ciolan, L. (2008), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Polirom, Iaşi 
13. Ciolan, L. (2003), Dincolo de discipline. Ghid pentru învăţarea integrată/cross-curriculară, Humanitas 

Educaţional, Bucureşti  
14. Cucoş, C. (2008), Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire, Polirom, Iaşi 
15. Dikel, W. (2015), Sănătatea mentală a elevului. Ghid pentru personalul didactic. Ed. Trei, București 
16. Glava, A., Tătaru, L., Pocol, M. (coord.) (2009) Educația timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preșcolar, Paralela 45, Pitești 
17. Hardingham, A. & all (2007), Coaching pentru un coach. Dezvoltare personală pentru specialiștii în dezvoltare personală, 

Ed. Codecs, Bucuresti 
18. Hattie, J. (2014), Invăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Ed. Trei, București 
19. Ionescu, Mihaela (2003), Managementul clasei. Un pas mai departe… învăţarea bazată pe proiect,  Ed. 

Humanitas Educational 
20. Jigău, M., 2014, Suport de curs. Facilitator de învățare permanentă în școală: Elaborarea ofertei de activități 

extrașcolare. Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun, proiect POSDRU: Reducerea abandonului şcolar şi 
a absenteismului în Zone Prioritare de Educaţie, IȘE, 2013-2014 

21. Joiţa, E. (2002), Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. Bucureşti, Polirom 
22. Kolb, D. A., (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development (Vol. 1), 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 
23. Marzano, R., J. (2015), Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă, Ed. Trei, 

București 
24. Meyer, G. (2003), De ce şi cum evaluăm, Ed. Polirom Iaşi. 
25. Miclea, M. (2006), Psihologie cognitivă, Editura Polirom, Iași 
26. Minder, M. ( 2011), Didactica funcțională. Obiective, strategii, evaluare, Ed. ASCR Cluj-Napoca 
27. Noveanu, G. (coord.) (2002), Învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Studiu comparativ (I), (II), Editate de 
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CNC şi MEC, Ed. S.C. Aramis Print. 
28. Opre, A., Benga, O., Băban, A. (coord.) (2015), Managementul comportamentelor și optimizarea motivației 

pentru învățare, Ed. ASCR, Cluj 
29. Păcurari, O., Tarcă, A., Sarivan, L., (coord) (2003), Strategii didactice inovative, Ed. Sigma. 
30. Pânişoară, I.-O., (2009), Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică, Polirom, Iaşi 
31. Pârvan, L. (2000), Abordarea didactică a disciplinelor opționale. Curriculum la decizia școlii, ED. Carminis, 

Pitești 
32. Pop-Păcurar, I. (2013), Dezvoltări în didactica biologiei - fundamente şi cercetări pentru optimizarea învăţării 

prin activităţi individuale şi de grup, colecţia Didactica activă, Editura Paralela 45 Piteşti 
33. Pop-Păcurar, I., Mihacea, I. (2012), Lecţia de ştiinţe: o construcţie interdisciplinară şi interactivă. Studiu de 

implementare la clasa a  XII-a, în vol.: Perspective asupra problematicilor din domeniul educatiei. Cercetări şi 
aplicaţii, coord.: E.M. Dulamă, T. D. Vălcan, M. N. Ciocian, Ed. Presa Universitară Clujeană, 339-363 

34. Pop-Păcurar, I. (2007), Evaluarea elevilor în activităţile individuale şi de grup. Soluţii alternative: proiectul, 
în: Didactique des sciences, coord.: L.Ciascai, F.Ciomoş, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 

35. Pop-Păcurar, I. (2007), Utilizarea activităţilor individuale şi de grup în sprijinul învăţării active la biologie. 
Perspective deschise pentru  cercetarea-acţiune. în: Dezvoltarea competenţelor didactice şi de cercetare în 
ştiinţele naturii, coord.: M. Anca, L. Ciascai, F. Ciomoş, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca 

36. Robinson, K. (2011), O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației. Ed. Publica București 
37. Roco, M. (2004), Creativitate şi inteligenţa emoţională, Polirom, Iaşi 
38. Sancira G., Pop-Păcurar I., 2011, Formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive la elevi prin discipline 

din CDŞ. Proiectul disciplinei opţionale Învăţ să învăţ eficient pentru clasele V-VIII în vol.: Practici 
educaţionale în domeniul învăţării autoreglate şi dezvoltării metacognitive, (coord. L. Ciascai, CNCSIS IDEI 
2418), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 114-165 

39. Sarivan, L. (2002), Proiectarea şi aplicarea CDS, Suport curs SV CEDU2000+ 
40. Silberman, M. (1996), Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn and Bacon. 
41. Singer, M. (coord) (2001), Ghid metodologic. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Liceu, 

Ministerul Edicaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ed. S.C. Aramis Print, Bucureşti. 
42. Stan, E. (2014), Lecția uitată a educației. Întâlnirea Micului Prinț cu vulpea, Institutul European 
43. Ungurean, C.E. (2006), Drumeţia – o modalitate de învăţare a geografiei în Dulamă, M. E., Ilovan O.R., 

Bucilă F. (Ed. şi coord.), Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei. Contemporary trends in 
teaching and learning geography, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

44. Whitmore, J. (2008), Coaching pentru performanță. Formare personală, performanță și scop, Ed. Publica 
București 

45. http://elisabetastanciulescu.ro/; http://elisabetastanciulescu.ro/cursuri/metode-de-cercetare-calitativa/ 
46. http://www.bie.org/, http://www.bie.org/objects/cat/articles: Activitățile de proiect & Învățarea bazată pe 

proiecte 
8.2. ST  
 

Metode de predare-învăţare Observaţii 

*Tema de control - Aplicatie TA 1: Proiectarea unei 
discipline/curs/modul CDŞ.  
 
 
 
 
 
Transmiterea proiectelor de programe CDŞ prin 
intermediul platformei/prin e-mail 
 

Proiectarea individuală a 
unei programe CDȘ 
originale pe baza analizei 
critice a unor formate și 
modele de proiectare 
propuse de profesor sau 
identificate în literatură 
 
Comunicare cu profesorul și 
asigurarea de feed-back, 
online 

Tema de control este 
verificată și punctată 
conform precizărilor din 
secțiunea Evaluare 

* Tema de control - Aplicatie TA 2:  Alternative de 
organizare pentru activităţile de instruire și educare a 
elevilor 
 
Exemple:  
 Proiect Sunday-school (cu tema la alegere); 
 Școala Altfel – proiect-program de o zi pentru clasa 

mea; 
 O zi din viața mea. Proiect extracurricular pentru 

promovarea calității vieții;  
 Proiect Christmas Box (educatie pentru solidaritate 

Proiectarea individuală a 
unei activități 
extracurriculare originale, pe 
baza principiilor studiate în 
suportul de curs, a 
experienței didactice (după 
caz) și a ideilor identificate 
în literatura recomandată. 
 
Comunicare cu profesorul și 
asigurarea de feed-back, 

Tema de control este 
verificată și punctată 
conform precizărilor din 
secțiunea Evaluare 
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si voluntariat) 
 
Transmiterea proiectelor pentru activitățile 
extracurriculare prin intermediul platformei/prin e-mail 
 

online 
 

Bibliografie: este precizată în secțiunea 8.1. 
 
 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Modulul 1. Fundamente. CDȘ – misiune și valori Prezentare interactivă, Ppt. 
Demonstrație, analiza critică 
a unor exemple de practici și 
documente curriculare 
Dezbatere 

 

Modulul 2. Proiectarea și implementarea 
disciplinelor CDȘ  

Prelegere interactivă, Ppt., 
alte materiale multimedia 
Studii de caz 
Exerciții-aplicații, în atelier, 
pe grupe (nivel/specialitate) 
Dezbatere 

 

Modulul 3. Managementul activităților 
extracurriculare 

Prelegere interactivă 
Studii de caz 
Materiale multimedia 

 

Bibliografie: este precizată în secțiunea 8.1. 
 
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Temă de proiect TP A: Ex. Cum educăm elevii pentru 
„consumul” de literatura/film/evenimente științifice și 
culturale?  
 

Analiza critică a „culturii 
evenimentelor” și a 
impactului asupra educației 
elevilor.  
Eseu. Prezentare plen 

Tema de tip proiect este 
prezentată succint în 
seminariile față-în-față 
(SF)/practice(P), este 
verificată și punctată 
conform precizărilor din 
secțiunea Evaluare și 
conform Calendarului 
disciplinei 
 

Temă de proiect TP B:  Ex. Etica pentru copii și 
adolescenți – domeniu supraintegrat    
 

Redactarea  unei propuneri 
de activitate de proiect 
dedicată educației pentru 
valori a elevilor. 
Plan concis (după o structură 
dată). Prezentare plen 

Tema de tip proiect este 
prezentată succint în 
seminariile față-în-față 
(SF)/practice(P), este 
verificată și punctată 
conform precizărilor din 
secțiunea Evaluare și 
conform Calendarului 
disciplinei 
 

Bibliografie: 
Bibliografie: este precizată în secțiunea 8.1. 
 

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

 
Temele de curs și atelierele propuse dezvoltă idei de actualitate în gestionarea și dezvoltarea curriculumului și oferă 
cadrul pentru aplicarea conceptelor noi și pentru exersarea deprinderilor manageriale în formare.  
Cursul valorifică experiența didactică a studenţilor care profesează în învăţământ (dacă aceasta există) dar oferă 
deopotrivă instrumente și soluții practice pentru aplicarea  eficientă a metodologiei CDȘ și studenților aspiranți la 
cariera didactică. Toți cursanții vor fi abilitați pentru pregătirea unor viitoare inițiative curriculare  și pentru gestionarea 
segmentului curricular CDȘ la nivelul școlilor și al comunităților pe care le reprezintă. 
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10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Rigoare și gândire creativă în 
rezolvarea itemilor 

Examen scris 40% 

10.5. SF / ST / L / P Originalitatea componentelor 
aplicative ale temelor 
 
Participare/contribuții la activităţile 
față-în-față (directe, SF), la 
seminariile aplicative în sistem 
tutorial (ST) și prezentările de 
proiecte. 
 

Portofoliul de evaluare: 
 
 
 Temele de control - 

Aplicații  
 Temele-Proiect, inclusiv 

prezentări concise în plen 
 
Observare sistematică, 
autoevaluare  

50% , 
astfel: 
 
30%  
 
 
20% 
 
10%  
 

10.6. Standard minim de performanţă 
 obținerea a cel puțin 50% din punctajul atribuit fiecărei componente a schemei de evaluare 

 
Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza folosind un sistem de evaluare bazat pe cerinţe și criterii de evaluare 
clar specificate, comunicate și discutate cu studenții inclusiv în cadrul SF. Studenții vor fi informaţi cu privire la 
numărul, conținutul şi obiectivele temelor solicitate. Ei vor fi încurajaţi să prezinte la timp, pe platformă sau direct, atât 
materialele finalizate cât și versiuni intermediare realizate individual pentru a primi feed-back și îndrumări. Studenții 
trebuie să sustină cel puțin o prezentare succintă în plen (temele de tip proiect, in cadrul seminariilor P) și să-și 
autoevalueze performanțele. 
 

   
     

 

Coordonator de disciplină 
conf. dr. Irina Pop-Păcurar 
 
 
 
 
 
 

Asistent  
conf. dr. Irina Pop-Păcurar 
 
 

Data: 3.11.2017 
 

 
 

Responsabil de studii ID/IFR, 
 
 
 

  
 
 


