
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Didactica Stiinţelor Exacte 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management Curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

      PMR5105 

Credinţă şi cunoaştere 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opţ. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 6 
Examinări  6 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu există condiţionări pentru parcurgerea acestui curs, însă precizăm că 

sunt necesare cunoştinţe de cultură generală (fie acestea pedagogice, 

ştiinţifice, artistice, filosofice, teologice) 

4.2 de competenţe Studenţii să deţină  

• competenţe de lectură, de analiză şi de interpretare de text 



• competenţe de redactare a unor lucrări ştiinţifice (eseu academic, 

proiect educaţional) 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Inţelegerea aprofundată a confruntărilor paradigmelor educaţiei ştiinţifice logico-
raţionale şi educaţiei umaniste spiritual-afective în vederea dezvoltării competenţelor de 
specialist consilier în curriculum educational capabili să promoveze, să proiecteze şi să 
implementeze reforme educaţionale multidimensionale, inter si transdisciplinare. 

 Analiza critică şi constructivă a diverselor interpretări ale raportului credinţă-
cunoaştere : din perspectiva revoluţiilor ştiinţifice, reînnoirilor teologice, schimbărilor 
din filosofia educaţiei şi reformelor educaţionale ale sec. XX, în scopul de a evalua, a 
promova şi a implementa în mod adecvat reforme în managementul curricular, pentru a 
adapta şi revizui adecvat programele şi activităţile educative.  

 Explicitarea unui sistem complex de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori 
concretizate în capacitatea de a consilia pe teme curriculare, de a dezvolta, adapta sau 
revizui programele curriculare, conform cerinţelor societăţii bazate pe cunoaştere şi a 
noilor educaţii. 

 Elaborarea flexibilă de proiecte educative inovative în parteneriat cu instituţii şcolare, 
culturale, comunitare, sociale, religioase, prin care se cultivă valorile spiritualităţii, 
moralei, sensibilităţii, afectivităţii în diversitatea procesului educativ. 
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 Dezvoltarea disponibilităţii de a reflecta critic, flexibil şi constructiv în abordarea unor 
probleme de natură educativă, spirituală, etică, morală, socială,  pentru a promova 
orientări inovatoare în managementul curricular şi a exersa competenţele de leadership 
strategic. 

 Promovarea valorilor spiritualităţii, sensibilităţii şi afectivităţii în practica educativă în 
scopul dezvoltării activităţilor educative multidimensionale, inter şi transdisciplinare, 
conform noilor educaţii şi cerinţelor utilitare ale societăţii bazate pe cunoaştere şi 
dezvoltare durabilă. 

 Comunicarea asertivă şi cooperarea empatică în diferitele contexte de interacţiune 
formale, nonformale, informale, acordând atenţie deschiderii spre domenii cât mai largi 
ale cunoaşterii, culturii şi vieţii noastre în scopul dezvoltării personale şi profesionale 
multidimensionale. 

 Responsabilitate, autonomie, inovaţie în ridicarea standardelor, în stabilirea de mize 
provocatoare în proiectarea şi implementarea programelor curriculare de formare şi 
dezvoltarea profesională conform  normelor şi valorilor spirituale, etice, morale, 
umaniste. 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

Tematica abordată la curs şi modul de desfăşurare al cursului 
presupune consultarea studenţilor şi solicitarea opiniei lor pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor lor. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Neîndeplinirea temele şi sarcinilor de seminar va atrage după sine 

pierderea pierderea punctajului aferent pentru notarea finală a 

studenţilor.  



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Reformele educative ale secolului XX şi rolul lor în 
promovarea unui nou tip de educaţie, al formarii 
educative multidimensionale 

prelegerea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea  

2h 

Consecinţele revoluţiilor ştiinţifice ale secolului XX în 
schimbarea paradigmelor ştiinţifico-culturale şi în 
generarea de reforme intense în sistemul educativ. 

prelegerea interactiva cu 
ilustratii, explicaţia, 
conversaţia euristică 
problematizarea 

2h 

Metodele teologice tradiţionale de abordare a 
raportului  credinţă religioasă şi cunoaştere raţional-

prelegerea interactiva cu 
ilustratii, explicaţia, 

2h 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 Formarea de specialişti/consilieri în curriculum capabili să 
proiecteze, să implementeze, să monitorizeze şi să evalueze 
programele şi proiectele educaţionale curriculare conform cerinţelor 
societăţii bazate pe cunoaştere şi dezvoltare durabilă, în urma analizei 
complexe a mutaţiilor produse în sistemele cognitive şi educative ale 
secolului XX, în vederea promovării reformelor educaţionale care 
încearcă să depăşească ruptura dintre paradigmele educaţiei ştiinţifice 
logico-reflexive şi umaniste spiritual-afective. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii să fie capabili: 
 Să analizeze raportul credinţă – cunoaştere îndeosebi din prisma 

schimbărilor produse în societatea contemporană: a) din perspectiva  
revoluţiilor ştiinţifice ale sec. XX  şi a consecinţele lor fundamentale 
asupra problemelor culturale, spirituale şi educative actuale ; b) din 
perspectiva gândirii teologico-religioase si a orientărilor actuale spre 
dimensiunea spiritual-afectivă şi etică a educaţiei; c) din perspectiva 
implicaţiilor asupra reformelor educaţionale actuale. 

 Să evalueze critic şi constructiv necesitatea promovării reformelor 
educaţionale inter şi transdisciplinare în scopul depăşirii prăpastiei 
culturale dintre educaţia umanistă şi educaţia ştiinţifică. 

 Să formeze şi să dezvolte competenţe de management curricular prin 
proiectarea, implementarea şi evaluarea de programe şi activităţi 
educaţionale care cultivă dimensiunea educativă spiritual-afectivă 
deopotrivă cu dimensiunea cunoaşterii raţionale, pentru reorientarea 
curriculară înspre cultivarea valorilor afectivităţii şi sensibilitaţii 
fiiinţei umane. 

 Să pună în practică exemple de bune practici şi să aplice proiecte axate 
pe pilonii formativi a unui nou tip de educaţie, „a învăţa să trăim 
împreună“ şi „a învăţa să fim“. 

 Să manifeste atitudine empatică, de comunicare si colaborare eficientă 
cu cei angajaţi în procesul educativ formal dar si nonformal şi 
informal, promovând valorile spiritualităţii, afectivităţii, eticii. 



conceptuală: apofatic şi catafatic conversaţia euristică, 
problematizarea 

Perspective teologice contemporane de abordare a  
experienţei credinţei şi cunoaşterii raţionale şi 
implicaţiile asupra programelor educative  

prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea, discuţii 
şi dezbateri 

2h 

Soluţia educaţiei pentru dezvoltare morală spiritual-
afectivă: idolul cunoaşterii conceptuale şi icoana 
afectivitaţii şi credinţei  

prelegerea interactiva, 
explicaţia,  
problematizarea, 
conversaţia euristică 

2h 

Necesitatea promovării valorilor afectivităţii,  
sensibilităţii şi spiritualităţii în contextul noilor 
educaţii 

prelegerea interactiva cu 
ilustratii, explicaţia, 
problematizarea, 
conversaţia euristică 

2h 

Soluţia educaţiei inter şi transdisciplinare. Promovarea 
atitudinilor transdisciplinare, transculturale, 
transreligioase în contextul actual al societăţii bazate 
pe cunoaştere şi dezvoltare durabilă . 

prelegerea,  explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea, discuţii 
şi dezbateri 

2h 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Dezbatere asupra necesităţii depăşirii rupturii 
dintre educaţia ştiinţifică şi educaţia umanistă 
în urma vizionării unui fragment de film 

conversaţia euristică, 
problematizarea,  
discuţii şi dezbateri 

2h 

Discuţii şi comentarii asupra relaţiei dintre 
educaţia ştiinţifică şi educaţia spirituală din 
perspectiva unor personalităţi ştiinţifice 
marcante, pe marginea textelor indicate la 
bibliografie 

conversaţia euristică,  
interpretare imagini 
discuţii şi dezbateri 

2h 

Prezentare şi dezbatere proiecte educative care 
implică dimensiuni educative 
multidimensionale, interdisciplinare 

conversaţia euristică,  
discuţii şi dezbateri 
studii de caz 

2h 

Explicitarea raporturilor credinţă-cunoaştere 
din perspective teologice prin comentariul 
textelor indicate la bibliografie 

conversaţia euristică, 
comentariul de text,  
discuţii şi dezbateri 

2h 

Prezentare şi dezbatere proiecte educative care 
implică relaţiile şi parteneriatul cu instituţii 
culturale, comunitare, sociale, religioase 

conversaţia euristică, 
discuţii şi dezbateri, 
studii de caz 

2h 

Prezentare şi dezbatere exemple de bune 
practici educative care implică valenţe 
educative multidimensionale, spiritual-afective  

conversaţia euristică, 
discuţii şi dezbateri, 
studii de caz 

2h 

Prezentarea de proiecte educative inter si 
transdisciplinare. Discuţii asupra necesităţii 
promovării educaţiei multidimensionale inter 
si transdisciplinare  

conversaţia euristică, 
problematizarea,  
discuţii şi dezbateri 

2h 

Bibliografie – la fel ca cea indicata la curs  
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 Oferta educaţională a cursului este conformă documentelor europene de politică educaţională 
precum Improving the Quality of Teacher Education (2007), Raportului Directoratului General 
pentru Educaţie şi Cultură, privind implementarea planului de acţiune Educaţie şi formare 2010-
2030 care subliniază faptul că „un mediu educativ mai deschis necesită o nouă arhitectură şcolară, 
inclusiv un curriculum transdiciplinar şi noi competenţe ale cadrelor didactice“. 

 Cursul urmează recomandările Raportului pentru UNESCO al Comisiei Internaționale pentru 
Educație în secolul XXI, Comoara lăuntrică, Delors, J., 1996. 

 Cursul asigură dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu 
Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România. 

 Corespunde Ordinului MECTS privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional 
„Invăţare în societatea cunoaşterii“, ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii pentru clasa 
a XI-a, curriculum integrat, inter- şi transdisciplinar pentru domeniile ştiinţific şi umanist, care 
vine în întâmpinarea nevoi de a include în curriculum „noile educaţii“, având legătură explicită cu 
educaţia pentru schimbare 

 Cursul dezvoltă studenţilor sisteme inovative de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori 
necesare ca specialişti în curriculum care pot activa in instituţiile şcolare ca şi consilieri pe 



probleme de curriculum, cu funcţii de conducere de la nivelul unităţilor de 
învăţământ/inspectoratelor şcolare; cu funcţii de coordonare a comisiilor şi grupurilor care 
operează asupra planurilor de învăţământ/ curriculumului şcolar; a comisiilor de proiectare şi 
elaborare de materiale curriculare; funcţii cu responsabilităţi legate de oferta şcolii în relaţie cu 
comunitatea locală etc. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Prezentarea şi susţinerea unui proiect 
educaţional  practic, aplicat, prin care se 
promovează dimensiuni educative 
multidimensionale, spiritual-afective, 
interdisciplinare şi transdisciplinare, în 
diverse contexte educative formale, 
informale sau nonformale în scopul 
formării  competenţelor de  specialişti / 
consilieri în curriculum capabili să 
proiecteze, să implementeze, să 
monitorizeze şi să evalueze programele şi 
proiectele educaţionale curriculare 

Proiectul 
educaţional 

77 % (4 puncte ) 

10.5 
Seminar/laborator 

Participarea la comentarii, discuţii şi 
dezbateri pe marginea textelor şi 
proiectelor prezentate la seminar. 
Explicitarea argumentativă a exemplelor de 
bune practici. Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în contexte practice 

Observaţia 33 % (2 puncte)  

10.6 Standard minim de performanţă 

  Realizarea şi prezentarea proiectului educational (Se vor urmări etapele logice ale proiectului, 
argumentarea adecvată, prezentarea stimulativă şi motivantă, răspunsurile clare la întrebări, 
formularea de concluzii pertinente, flexibilitatea autoevaluării proiectului şi îndeosebi impactul 
practic, aplicativ al proiectului în procesul educativ). 

 Consultarea bibliografiei indicate pentru seminar şi participarea consecventă, interesată, 
curioasă, implicată, motivantă la comentarii, discuţii şi dezbateri. 

Data completării     Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

12.04.2017       Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta      Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

                                                                                                                                 

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament  

20.04.2017      Prof. dr. Liliana Ciascai 


