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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 

e-learning şi Blended learning: procese de învăţare 
şi probleme specifice 

Codul 
disciplinei 

PMR5117 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Lect. Univ. Dr. Constantin Vifor Predescu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

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 - 
4.2. de competenţe Studenţii să deţină 

• competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de date în tabele, 
utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 
• cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea activităţilor de 
predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • PC, videoproiector, acces internet 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

• reţea de calculatoare, programe educationale destinate educatiei, acces la 

internet, abilităţi digitale ale cursanţilor,  posibilităţi logistice ale 

cursanţilor - PC, softuri educaţionale, acces la internet la domiciliu 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar/ laborator/ proiect 4 

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

147 
3.6. SF(0) +ST (0) +  L (0 )+ P 
(48) 

28 

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 50 

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

3.5.4.Tutoriat  9 

3.5.5.Examinări 4 

3.5.6. Alte activităţi  4 

3.7. Total ore studiu individual 147 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 
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 abilitarea cursantilor ca specialisti în domeniul implementării strategiei naţionale în domeniul curriculum-
ului pentru pregatirea tinerei genraţii prin mijloacele specifice NTCI 

 proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor educaţionale calitative şi 
cantitative, a cercetări-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică in 
domeniul E-learning si blended learning, într-o componentă firească a practicilor sale educative, 
valorificabilă în direcţia eficientizarii procesului de învăţământ.  

 dezvoltarea abilităţilor necesare în relaţia şcolii cu piaţa muncii - realizarea de studii de impact pentru 
implementarea mediilor electronice în educaţie/învăţămant, pentru proiectarea de programe şcolare/CDS 
funcţie de solicitările şcolii, comunităţilor locale şi zonale, la cererea anumitor beneficiari, evaluarea şi 
revizuirea curriculei existente in domeniu, etc. 

 proiectarea/planificarea programelor şi a activităţilor de formare si dezvoltare instituţională şi personală  în 
domeniul E-learning si blended learning; 

 abilităţi de utilizator al mediilor virtuale necesare; 
  formator în domeniul educaţiei in general şi al proceselor de învăţare în medii virtuale; 
 utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activitatilor 

profesionale şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a deciziilor manageriale in institutiile 
unde activează 

 implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor/proiectelor educationale (management de proiect) 
ce isi propun dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere prin dezvoltarea informatizarii in mediul 
educational 
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 Comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;  
 leadership strategic; 
 Ȋnvăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 
 Reflecţie critică şi constructivă; 
 Autonomie şi responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate; 
 Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Profesionalizarea specialistului/ consilierului (expert) în curriculum prin 
dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării şi evaluării 
curriculum-ului  cu ajutorul abilitatilor si cunostintelor din domeniul E-learning, 
respectiv a competenţelor situate la intersecţia domeniilor managementului 
curriculum-ului, managementului instituţiei şcolare şi respectiv managementului 
carierei profesionale..   

7.2. Obiectivele specifice La finele semestrului studenţii vor fi capabili: 
- Să definească conceptele specific e-learning şi Blended learning; 
- Să descrie instrumentele ICT posibil a fi utilizate în context virtual; 
- Să proiecteze activităţi de instruire desfăşurate în mediu online şi mixt; 
- Să evalueze produsele activităţilor de învăţare în medii online şi mixt. 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  
Metode de predare 

Observaţii 
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modul 1. E-learning – caracteristici generale; dezvoltarea 
domeniului -tehnologia informatiei si comunicatiilor 
(TIC), instruirea asistată de calculator (IAC), 
învãtãmânt/instruire asistată de calculador (Computer-
Base Learning – CBL), învãtãmânt pe Internet (Web-
Based Learning – WBL), curs oferit pe Internet (Web-
Based Course – WBC) 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 2. Instrumente şi tehnologii e-learning și Blended 
learning 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Modul 3. Didactica activităţilor e-learning și Blended 
learning 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate 

 33%  

Bibliografie: 
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ALONSO, F. GENOVEVA, L. & JOSE, M. 2005. An instructional model for web-based e-learning education with a 

blended learning process approach. British Journal of Educational Technology, 36, 219. 

ASTLEITNER, H. 2003. Web-Based Instruction and Learning, What do we know from experimental research? In 
N.NISTOR, S. ENGLISH & S. WHEELER (Eds.) Towards the Virtual University - International On-Line Learning 
Perspectives, pp. 37-64. Greenwich, CT, Information Age Publishing. 
BURAGA, S. 2002. Proiectarea siturilor Web, Editura Polirom, Iaşi. 

CLARK, R.C. MAYER, R.E. 2016. e-Learning and the Science of Instruction, Proven Guidelines for Consumers and 
Designers of Multimedia Learning. John Wiley & Sons. 

CIASCAI, L. 2006. Didactica fizicii. Bucureşti, Corint. 

CIASCAI, L. 2012. Aspecte educaţionale privind elaborarea materialelor de învăţare bazate pe TIC şi utilizarea lor în 
domeniul ştiinţelor inginereşti.  Identificarea nevoilor cursanţilor. Obiective educaţionale specifice BL. Studii de caz. 
Abilităţi necesare studentului/tutorului în activităţile BL. In VLAICU, A. MEZA, S. ORZA, B. CIASCAI, L. 2012. 
Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie. Materiale didactice electronice. Cluj-Napoca, UTPRESS, pp.15-28. 

CIASCAI, L. 2006. Didactica fizicii. Cluj-Napoca, CCS. 
ENGLISH, S. WHEELER, A. (Eds.) 2004. Towards the Virtual University - International On-Line Learning 
Perspectives, pp. 37-64. Greenwich, CT, Information Age Publishing. 
GARRISON, G.D. 2016. e-Learning in the 21st Century, A Community of Inquiry Framework for Research and Practice. 
Routledge. 

GARRISON, G.D. VAUGHAN, N.D. 2008. Blended Learning in Higher Education. Framework, Principles, and 
Guidelines. JOSSEY-BASS. 
ISTRATE, O.I. 2000. Educatia la distanță. Proiectarea materialelor, Editura Agata. 

JALOBEANU, M. 2001, WWW în învăţământ. Instruirea prin Internet, Casa Corpului Didactic, Cluj, 2001. 

JEREB, E. SMITEK, B. 2006, Applying Multimedia Instruction in E-Learning. Innovations in Education and Teaching 
International, v43 n1 p15-27. 
KOOHANG, A. & HARMAN, K. 2005. Open source, A metaphor for e-learning. Informing Science, The International 
Journal of an Emerging Transdiscipline, 8, 75-86. Retrieved from http,//inform.nu/Articles/Vol8/v8p075-086Kooh.pdf 

KOSAK, L. MANNING, D. DOBSON, E. ROGERSON, L. COTNAM, SH. COLARIC, S. MCFADDEN, CH. 2004, 
Prepare to teach Online? Perspectives of Faculty in the University of North Carolina System. Online Journal of Distance 
Learning Administration, 7(3), 17 

KUKULSKA-HULME, A. 2007. Mobile Usability în Educational Contexts, What have we learnt? The International 
Review of Research în Open and Distance Learning 8(2), 1492-3831, 1-16. 
MOORE, M. G. AND W. G. ANDERSON, Eds. (2003). Handbook of Distance Education. New Jersey, Lawrence 
Erlbaum Associates. 

NISTOR, N. 2000. Problemorientierte virtuelle Seminare. Gestaltung und Evaluation des KOALAHSeminars. München, 
Herbert Utz. 

NISTOR, N. 2001. Who's Afraid of the Virtual World? Online Learning Success and Individual Learning Styles. In N. 
NISTOR & M. JALOBEANU (Eds.), Internet as a Vehicle for Teaching. Proceedings of the Romanian Internet Learning 
Workshop, pp. 41-46. Cluj, Casa Corpului Didactic. 

NISTOR, N. S. ENGLISH & S. WHEELER (Eds.) 2003, Towards the Virtual University - International On-Line Learning 
Perspectives, pp. 37-64. Greenwich, CT, Information Age Publishing. 

PREDESCU, C-tin. MITREA, P. BUDUROIU, M. 1999. Computerized Framework for Training Tomorrow’s Teachers 
în “Internet as a Vehicle for Teaching & Learning”, pp 74-80. 
PREDESCU, C-tin, 1999. Repere psihologice şi informatice în studiul ştiinţelor naturii, în vol. “Conexiuni 
interdisciplinare în studiul ştiinţelor naturii”. Cluj, Ed. C.C.D.. 
PRITCHARD, A. 2000. Efective teaching with Internet Technologies. Pedagogy and Practice. Paul Chapman Publishing. 
ROSSETT, A. ed. 2002. The ASTD E-Learning Handbook, Best practices, strategies and case studies for an emerging 
field. NY, McGraw-Hill.  
SALMON, G. 2002. E-tivities, The key to active online learning. London, Routledge Falmer.  

SALMON, G. 2000. E-Moderating. The key to teaching and learning online. London, Kogan Page. 
STROE, D. 2005. Standarde si sisteme de eLearning, Bacău, EduSoft. 
USKOV, V.L. HOWLETT, R.J. JAIN, L.C. 2016. Smart Education and e-Learning. Springer. 
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VLAICU, A. MEZA, S. ORZA, B. CIASCAI, L. 2012. Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie. Materiale didactice 
electronice. UTPRESS  
WALTHER, J.B. 1996. Computer-mediated communication, Impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction. 
Communication Research, 23 (1), 3-43. 
http://www.academiaonline.ro/   
http://www.elearning.ro/  
http://www.elearningeuropa.info/  
http://www.timsoft.ro 
http://www.riemysore.ac.in/ict/unit__7__elearning.html 
https://elearningindustry.com/wp-content/uploads/2014/04/Graphic-1-High-res.jpg 
https://vimeo.com/116639145  
http://www.elmmagazine.eu/articles/boosting-blended-learning-quality/ 
http://www.educatorstechnology.com/2016/10/here-is-good-visual-on-blended-learning.html 
http://deakinprime.com/news-and-publications/news/the-new-face-of-blended-learning 
www.derekstockley.com.au  
https://www.flickr.com/photos/gavinjllewellyn/6235070321  

8.2. ST  Metode de predare-
învăţare 

Observaţii 

Nu e cazul   
Bibliografie: Nu e cazul 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Nu e cazul   
Bibliografie: Nu e cazul 
8.4. L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

Proiect 1. Învăţarea în comunităţi profesionale cu ajutorul 
platformelor educaţionale din mediile virtuale 
Proiect 2. Evaluarea unor instrumente e-learning și 
Blended learning 
Proiect 3. Proiectul unei unităţi de activităţi de învăţare în 
sistem e-learning și Blended learning  

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Proiect de cercetare psiho-
pedagogică 

Proiectul va fi verificat de 
asistent și va reprezenta o 
parte din nota finală a 
disciplinei 

Bibliografie: Aceeași ca la SI 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Formarea profesorilor cu abilităţi şi cunoştinţe în domeniul utilizării mediilor electronice în educatie şi învăţământ pentru 
implementarea programelor M.E.C. de pregătire a tinerilor pentru societatea informaţională şi a cunoaşterii este realizată 
prin oferta unor conţinuturi specifice atât tehnic-informatice cât şi didactice 

 
10. Evaluare 

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

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Cunoașterea celor mai importante 
aspecte ale suportului de curs 

Evaluarea părţii teoretice a 
proiectului de cercetare psiho-
pedaogigcă 

50% 

10.5. SF / ST / L / P Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în realizarea 
cercetării psiho-pedagogice 

Evaluarea părţii aplicative 
(cercetarea psiho-pedagogică) 
realizate în cadrul proiectului  

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Alegerea temei de cercetare şi elaborarea designului cercetării psiho-pedagogice 

    

 

Coordonator de disciplină 
Lect. dr. Constantin Vifor Predescu 

 
 
 

Asistent 
Prof. univ. dr. Liliana Ciascai  

 

Data:  Responsabil de studii ID/IFR, 
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10.11.2017 
 

Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina Magdaș 
 

  
 
 


