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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 

Educaţia adulţilor Codul 
disciplinei 

PMR5137 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf. dr. Ramona Răduţ-Taciu 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Prof. dr. Liliana Ciascai 

2.4. Anul de 
studiu I  

2.5. Semestrul 
I 

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. Este însă în avantajul studenţilor 
deţinerea cunoştinţelor fundamenale de psihologie şi pedagogie.  

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 activităţii 

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 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 

• proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare de text, de 
tabel, de prezentare şi de film; 

 
 
 

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 IFR 125 
din care: 3.5.  
SI  
 

111 
3.6. 3.6. ST (7) + SF (7) + L (0) 
+ P (0) 

 

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  7 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 111 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe
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  asimilarea principalelor teorii specifice psihopedagogiei adulţilor 
 transferul cunoaşterii din domeniul psihopedagogia adulţilor în alte activităţi specifice ştiinţelor educaţiei 
 sesizarea dificultăţilor de continuare formală a educaţiei la vârsta adultă 
 cunoașterea și utilizarea strategiilor didactice eficiente în educaţia adulţilor 
 evaluarea strategiilor de lucru cu adulţii 

C
om
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 Comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă, eficiente în contexte profesionale şi personale;  
 Învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 
 Reflecţie individuală şi colectivă, critică şi constructivă; 
 Muncă în grup; 
 Documentare eficientă; 
 Rezolvare de probleme; 

 Autonomie, responsabilitate şi autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale și respectiv a 
sarcinilor auto-asumate. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  familiarizarea studenţilor cu conceptele fundamentale ale 
psihopedagogiei adulţilor ca ştiinţă, cu specificul, funcţiile şi rolul 
acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei. 

7.2. Obiectivele specifice  asimilarea de către studenţi a unor concepte de bază privind istoricul 
apariţiei psihopedagogiei adulţilor ca ştiinţă, a sarcinilor şi obiectului 
său de studiu, a triplei sale calităţi de ştiinţă, teorie şi artă a educaţiei 

 dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de fenomenul 
educaţional dedicat adulţilor 

 dezvoltarea unor atitudini realiste şi optimiste privind rolul educaţiei în 
dezvoltarea personalităţii umane 

 cultivarea interesului studenţilor pentru problematica actuală a reformei 
învăţământului românesc 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  
Metode de predare 

Observaţii  
(procent din timpul total 

acordat studiului individual) 
Modulul 1. Procesul de învăţare la vârstă adultă. 
Transferul învăţării 
 

Studiu individual al suportului de 
curs și al bibliografiei recomandate 

33% 

Modulul 2. Sistemul românesc de educaţie a 
adulţilor 
 

Studiu individual al suportului de 
curs și al bibliografiei recomandate 

33% 

Modulul 3. Tendinţe şi modele în educaţia 
adulţilor  
 

Studiu individual al suportului de 
curs și al bibliografiei recomandate 

33% 

Bibliografie: 
Abdi, A.A. Kapoor, D. (Eds.) (2009), Global perspectives on adult education, Palgrave MacMillan. 
Blakely, P.N. (2008), Adult Education: Issues and Developments, Nova Publishers. 
Bruner, J. (1990), Acts of Meaning, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Cross, K.P. (1981), Adults as Learnes (Adulţi ca persoane care învaţă), San Francisco: Jorsey-Bass. 
Delors, J. (1996), Learning: The treasure within Report to UNESCO of the International Commission on Education for 
the Twenty-first Century, UNESCO. 
English, L.M. (2004), International Encyclopedia of Adult Education. Springer. 
Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. B., Miller, R. (1980), Instrumental Enrichment: an intervention program for 
cognitive modifiability, University Park Press, Baltimore. 
Jarvis, P. (2010), Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice, Routledge. 
Jarvis, P., Wilson, A.L. (2005), International Dictionary of Adult and Continuing Education, Kogan page. 
Griff, F. (2000), Adult education and training. Australia: Allen & Unwin. 
Geinare, P.F. (2009), Recent Trends in Life Long Education, Nova Science Publishers. 
D’Hainaut, L., (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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Joiţa, E., (2002), Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Editura Polirom, Iaşi. 
Kasworm, C.E., Rose, A.D., Ross-Gordon, J.M. (2010), Handbook of Adult and Continuing Education, SAGE. 
Kidd, J.R. 1981, (trad.), Cum învaţă adulţii, București: EDP. 
Kopciowski Camerini, J. (2002), L’apprendimento mediato. Orientamenti teorici ed esperienze pratiche del metodo 
Feuerstein, Brescia, Ed. La Scuola. 
Knowles, M. (1984), The Adult Learnes, A Neglected Species ( 3rd Ed.), Huston: TX Gull Publishing.  
Paloș, R., Sava, S., Ungureanu, D. (2007) (coord.), Educația adulților. Baze teoretice și repere practice, Editura 
Polirom, Iași. 
Răduț-Taciu, R., Ciascai, L. (2017), Educaţia adulţilor, Suport de curs în format IFR, UBB. 
Rubenson, K. (2011), Adult Learning and Education, Academic Press. 
Sharma, S. (2002), Modern Methods of Lifelong Learning and Distance Education, Sarup & Sons. 
Tennant, M. (2006), Psychology and Adult Learning, Taylor & Francis. 
Tight, M. (2002), Key Concepts in Adult Education and Training. 2nd Edition. USA, UK: RoutledgeFalm, Taylor & 
Francis. 
Titz, J.P., The Council of Europe’s „Permanent Education” project, Vocational learning, n0 6, European Journal, p.46, 
file:///D:/DOSAR%20ACRED%20master%20Manag_curric%20ZI%20%20ID/EDUCATIA%20ADULTILOR/6_en_tit
z.pdf  
Tuijnman, A. (1996), International Encyclopedia of Adult Education and Training, Elsevier Science & Technology 
Books. 
Vinţanu, N., (1998), Educaţia adulţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Wang, V.C.X. (2010), Integrating Adult Learning and Technologies for Effective Education: Strategic Approaches: 
Strategic Approaches, IGI Global. 
Wilson, A.L.(2000),  Handbook of Adult and Continuing Education, Jossey-Bass Inc. 
Wodlinger, M. (2007), Adult education, Xulon Press. 
*** (2000), Memorandum on Lifelong Learning, Comisia Europeană, Bruxelles.  
http://www.crebus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=58&lang=ro  
http://www.erasmusplus.ro/educatia-adultilor-parteneriate  
http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/IsacIonut/CautareModelPaideic.pdf  
www.rsejounal.uvt.ro  
8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema de control nr. 1: Pedagogie vs Andragogie 
(eseu) 

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

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

Tema de control nr. 2: Implementarea şi rolul 
educaţiei adulţilor în viaţa şcolii. Studiu de caz 

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

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

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, 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  din suportul de curs Prelegere interactivă bazată pe 
explicaţie, conversaţie, 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 
-   
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul valorizează achiziţiile de specialitate şi sunt oferite oportunităţi pentru dezvoltarea competenţelor profesionale 
specifice şi transferabile ale cadrului didactic. Mai mult, se urmărşte consolidarea şi aprofundarea achiziţiilor din domeniul 
Educaţiei adulţilor, se utilizează concepte, proceduri, competenţe de specialitate şi pe care le transferă în planul practicii 
şcolare, oferind modalităţi de rafinare a diverselor tipuri de cunoştinţe şi mobilizându-le în contexte noi. Fiecare cursant 
este invitat să experimenteze acele metode despre care învaţă şi pe care urmează să le folosească în şcoală. Astfel, această 
parte a cursului dă o deschidere spre aplicarea în practică a cunoştinţelor.  
• Temele de studiu propuse cursanţilor cuprind cunoştinţe de specialitate în scopul asigurării nivelului teoretic 
necesar şi cunoştinţe care vizează modalităţile aplicative ale lor. Orientarea pragmatică a cursului şi preocuparea pentru 
integrarea profesională a cadrelor calificate în învăţământul preuniversitar au condus la o selecţie raţională a conţinuturilor 
utile in cadrul fiecărui capitol sau subcapitol, fiind astfel delimitate cunoştinţele considerate necesare şi suficiente pentru 
ca formabilul să obţină, prin acest parcurs de formare, noţiunile, structurile, reprezentările, abilităţile şi tehnicile necesare 
activităţii de predare - învăţare a unei discipline şcolare. Prin ierarhizarea unităţilor de conţinut, s-a evitat nu numai ambiţia 
exhaustivităţii, dar şi excesul teoretizant, recursul insistent la metalimbaj; s-a mizat astfel pe esenţializarea informaţiilor 
ştiinţifice, obiectivul central fiind acela de formare a competenţelor generale şi de specialitate.  
• Pe de altă parte, un alt scop al tuturor temelor de studiu din curs este de a prezenta descrieri corecte, clare şi 
precise ale teoriilor vehiculate în diferite domenii de studiu, combinate cu sugestii care fac aceste teorii aplicabile la clasă. 
Studiul lor este punctat de sarcini de lucru complementare teoriei – exerciţii aplicative, activităţi de reflecţie, de practică, 
de autoevaluare sau de verificare. Aceste activităţi fie aprofundează explicaţia unui aspect specific al conţinutului, fie pun 
în legătură tema prezentată cu altele studiate în unităţile sau secţiunile precedente, fie stabilesc legătura dintre tema 
respectivă şi experienţa practică a cursanţilor. 
• Temele de studiu au avut în vedere dezvoltarea profesională a cursanţilor, de aceea s-a realizat o selecţie raţională 
a conţinuturilor pentru fiecare temă în parte, reţinând acele cunoştinţe care pot contribui la dezvoltarea competenţelor 
necesare proiectării strategiilor didactice, de o manieră creativă şi inovativă şi a promovării învăţării profunde practica 
didactică. Parcurgerea temelor va permite cursanţilor să capete sau să îşi dezvolte capacitatea de a stabili cu claritate 
obiectivele, resursele şi procedeele unei proiectări eficiente a actului didactic. 

 
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 

Examen scris        50% 

10.5. SF / ST / L / P  Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în contexte 
practice 

Evaluare tema de control nr. 1  
Evaluare tema de control nr. 2  
 

25% 
25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi valorificarea lor situaţii concrete. 
- Aplicarea şi exemplificarea achiziţiilor în conceperea de ilustrări, în realizarea de analize curriculare, de exerciţii 

aplicative. 
- Integrarea interdisciplinară a cunoştinţelor disciplinei cu achiziţii proprii altor discipline studiate anterior sau în 

paralel. 
    

 

Coordonator de disciplină  
Conf. univ. dr. Ramona Răduţ Taciu 

 
 

Asistent 
Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

 
 
 
 

 
 

Data 
              2.11.2017 

Responsabil de studii IFR, 
                                            Conf. Dr. Ioana- Cristina Magdaș 
                                                      

   
 


