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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 

Didactică profesională. Cercetări şi studii de caz Codul 
disciplinei 

PMR5142 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Ciascai Liliana 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Conf. dr. Mih Codruța 

2.4. Anul de 
studiu  II  

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 franceză/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+ST +  L + P 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 
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Analiza/înțelegerea modului în care se construiesc și se dezvoltă competențele profesionale (prin formare vs. 
experiență însușită la locul de muncă).  

Cunoașterea și utilizarea strategiilor didactice posibil a fi implementate în activitățile de formare profesională 
pentru asigurarea performanțelor solicitate la locul de muncă;  

Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activităților profesionale. 

Proiectarea, planificarea și evaluarea activităților de formare profesională 
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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; 

Autonomie şi responsabilitate, autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale respectiv a celor 
autoasumate). 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Profesionalizarea specialistului/consilierului în managementul curriculumului 
prin analiza practicilor și performanțelor profesionale respectiv prin implicarea 
sa în programe de formare/perfecționare 

7.2. Obiectivele specifice Analiza relației dintre activitatea profesională și performanță așteptată  
Revizuirea conceptului de competență, în baza unui model integrator, construit 
în relație cu exigențele referitoare la fundamentarea pe competențe a activității 
profesionale 
Analiza sarcinilor profesionale 
Explicitatarea și ajustarea practicii pedagogice în sensul dezvoltării optime a 
competențelor profesionale 
Analiza rolurilor profesionale 
Revizuirea portofoliului profesional 
Dezvoltarea profesională prin implicarea în programe de formare/perfecționare 
(ca și cursant sau formator) 

 
8. Conţinuturi 

8.1. SI  Metode de predare Observaţii 
Modul 1: 
Competențele profesionale și analiza nevoilor de 
formare 
Legislaţia cu privire la publicarea ştiinţifică 
Drepturile de autor 
Licenţierea materialelor ştiinţifice 

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

33% SI 

Modul 2: 
Expertiza didactică. Trasee de dezvoltare 
profesională 
Acordul autorului pentru obţinerea dreptului de 
includere a materialului sau în propriile publicaţii 
Limitele exercitării drepturilor de autor 
Obţinerea automată a dreptului de reutilizare 

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

33% SI 

Modul 3: 
Capitalul psihologic în construirea expertizei. 
Sindromul de oboseală profesională 
Transferul drepturilor patrimoniale catre editură 
Conflicte de interes 
Elemente de etică editorială 

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

33% SI 

Bibliografie: 
BAUGIN, A., 2010/2011. La formation en alternance: Vers l’optimisation du développement professionnel des 
apprenants. Thèse Master Stratégie et Ingénierie en Formation d’Adultes. Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Centre 
de Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la Didactique (CREAD) 
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BÉLAIR, L.M, LEBEL, CH., SORIN, N., ROY, A. & LAFORTUNE, L., 2010. Régulation et évaluation des 
compétences en enseignement. Quebec, PUQ, coll. Education-Intervention  
BILLETT, S., HARTEIS, C., GRUBE, H. 2015. International Handbook of Research in Professional and Practice-
based Learning. Springer. 
CIASCAI, L. & MIH, C., 2017. Didactica profesionala. Cercetări și studii de caz – suport de curs, format electronic 
CHOO, S., SAWCH, D., VILLANUEVA, A., VINZ, R. (Eds.) 2017. Educating for the 21st Century.Perspectives, 
Policies and Practices from Around the World. Singapore, Springer. 
DE BOUTIER D., PASTRE, P. & SAMURÇAY, R. (coord), 1995. Le développement des compétences, analyses du 
travail et didactique professionnelle. Education permanente n°123/1995-2. 
ENACHESCU, C. 2005. Etica cercetării ştiinţifice. In: Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. pp378-395, Polirom, Iaşi.  
FARLA, T., CIOLAN, L., IUCU, R., 2007. Analiza nevoilor de formare: ghid pentru pregătirea, implementarea şi 
interpretarea datelor analizei de nevoi de formare în şcoli.  Bucureşti: Atelier Didactic. 
FILLIETTAZ, L., BRONCKAR, J. P. (eds). 2005.  L'Analyse des actions et des discours en situation de travail: 
concepts, méthodes et applicacions. Louvain-la-Neuve. Peeter, BCILL 
FILLIETTAZ, L.,  BILLETT, S.  2015. Francophone Perspectives of Learning Through Work: Conceptions, Traditions 
and Practices Springer 
GRANGEAT, M., 2015. Understanding Science Teachers’ Professional Knowledge Growth. Springer 
HABBOUB, E. & LENOIR, Y., 2009. Quand la didactique professionnelle s’invite en formation initiale à 
l’enseignement: pertinence du concept de situations. Communication dans le cadre des Journées d’études 
internationales de l’IRPRÉ et de la CCRIE, Université de Sherbrooke, 20-21 octobre 2009. 
HABBOUB, E., 2007. Professionnelle ou des savoirs professionnels: quelle didactique pour l’enseignement 
professionnel? Communication présentée dans le cadre du colloque du 75e congrès de l’ACFAS. L’esprit en 
mouvement. Université du Québec à Trois rivières, du 7 au 11 mai 2007. 
HALTTUNEN, T., KOIVISTO, M., BILLETT, St. 2014. Promoting, Assessing, Recognizing and Certifying Lifelong 
Learning: International Perspectives and Practices. Springer Science & Business Media 
HILLEN, S., STURM, T., WILLBERGH, I. Challenges Facing Contemporary Didactics. Diversity of Students and the 
Role of New Media in Teaching and Learning. Waxmann Verlag 
HOSTIUC, S., CURCA, G.C.2012. Etica publicării ştiinţifice, C.C.S. Cluj-Napoca 
JAMEAU, A. 2012. Les connaissances mobilisées par les enseignants dans l'enseignement des sciences: analyse de 
l'organisation de l'activité et de ses éevolutions. Education. Université de Bretagne occidentale, Brest, 2012. Francais. 
JANAECKE, B. & MYKYTYN, I. (Eds.). 2007. Sisteme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Uniunea 
Europeană: analiză comparativă. Bianca Janecke (coord). Bucureşti: Atelier Didactic. 
KIDD, J.R. 1981, (trad.), Cum învaţă adulţii, București: EDP. 
MARTINET, J.L., GAUTHIER, R. &  RAYMOND., D. 2000. La formation à l’enseignement – Les orientations – Les 
compétences professionnelles. Ministère de l’Éducation, Gouvernement du Québec 
NAGELS,.M., 2014. La didactique professionnelle : Analyse du travail et construction des competences. Master. IFCS 
Strasbourg, France. 
NECOLAU, A. 2004. Educația adulților. Iași: Polirom. 
NEGOVAN, V., 2010. Psihologia carierei. București: Editura Universitară 
PACIFIC POLICY RESEARCH CENTER. 2010. 21st Century Skills for Students and Teachers. Honolulu: 
Kamehameha Schools, Research & Evaluation Division. 
PALOȘ, R., SAVA, S., UNGUREANU, D. 2007. Educația adulților. Baze teoretice și repere de bună practică. Iași: 
Polirom. 
PASTRE, P., 2001. Analyse du travail et didactique professionnelle. Rencontre du CAFOC de Nantes, 13/11/2001 
PASTRE, P., 2006. La didactique professionelle. Paris: PUF 
PASTRÉ, P.., 2006. La didactique professionelle. Un point de vue sur la formation et la professionnalisation.  
Education, Sciences& Society. 
PASTRÉ, P., MAYEN, P., & VERGNAUD, G. 2006. La didactique professionnelle. Revue française de pédagogie, 
154, 145-198. 
PASTRÉ, P., 2011. Situation d’apprentissage et conceptualization. Yves LENOIR &  Frédéric TUPIN (eds.) Recherches 
en Education, N°12. Pp. 12-25. 
POTOLEA, D., TOMA, S., 2013. Standarde pentru profesia didactică.  M.E.N. Congresul educaţiei, Bucureşti. 
SAMURÇAY, R., PASTRÉ, P., 2004. Recherches en didactique professionnelle. Toulouse: Octarès édition. 
SUTO, I. 2013. 21st Century skills: Ancient, ubiquitous, enigmatic? Research Matters: A Cambridge Assessment 
Publication. University of Cambridge. 
VINATIER, I. 2009. Pour une didactique professionnelle de l'enseignement. Presses universitaires de Rennes. (PUR). 
 
 
8.2. ST  

Metode de predare-învăţare Observaţii 
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Tema 1: Beneficiile analizei nevoilor de formare Analiza materialelor 
propuse de profesor; 
reflecție personală 

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

Tema 2 : Planul de carieră Analiza materialelor propuse 
de profesor; reflecție 
personală 

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 

Modul 1:  
Competențele profesionale și analiza nevoilor de 
formare 
 

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

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

Modul 2 & 3: 
2. Expertiza didactică. Trasee de dezvoltare profesionala 
3. Capital psihologic în construirea expertizei. 
Sindromul de oboseală profesională 

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

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

Bibliografie: cea prezentată mai sus. 
 
8.4. L / P  
 

Metode de predare-învăţare Observaţii 

Tema proiect 1:  
 

  

Proiect: Analiza sarcinilor profesionale. Tipologia 
situațiilor profesionale. Analiza situațiilor-cheie și 
particulare 

Documentare și analiza de 
sarcini profesionale; 
Parcurgerea critică a unor 
materialelor propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
 

 

Proiect: Formarea continuă/perfecționarea în cariera 
didactică. Experiențe de formare continuă. Studiu de caz 
 

Documentare & studiu de 
caz; Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi.  
 

 

Bibliografie: cea prezentată mai sus. 
 

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

Conținutul disciplinei, prin centrarea pe practica profesională, prin preocuparea de a valoriza potențialul educativ al 
strategiilor alternative abordate,  răspunde solicitărilor angajatorilor și asociațiilor profesionale 
De asemenea, tematica acestui curs este conformă cu alte cursuri realizate la nivel internațional. 
Course syllabus 1DP234 - Professional Didactic. /doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 
http://www.usek.edu.lb/Library/Files/20110922SemCyleIIIENG/20110922CycleIII.pdf 
http://catalogues-formation.cnam.fr/par-domaine/didactique-professionnelle-201962.kjsp?RH=newcat_themes 

 
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 schimbă concepția și 

Evaluarea celor două teme  
 
Evaluarea celor două proiecte 
 

20 % 
 

30 % 
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atitudinile vis-a-vis de formarea 
profesională) 

 

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 
Prof. Dr. Ciascai Liliana 

Tutore de disciplină(la ID)/ 
Asistent (la IFR) 

Conf. dr. Mih Codruța 

Data 
                    7.11.2017 

 
 

Responsabil de studii ID/IFR, 
Conf. dr. Măgdaș Ioana 

  
 
 
 


