
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 

1.3 Departamentul Didactica ştiinţelor exacte 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Legislație și deontologie în învățământ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Călin  Felezeu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Călin  Felezeu 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opt 

 

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 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 4 

Examinări  8 

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.  

4.2 de competenţe Nu există 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Laptop, videoproiector, legislație 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Laptop, videoproiector, fișe de lucru, rețea de 

calculatoare cu conectare la internet 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- Structurarea temeinică a conceptelor fundamentale specifice 
legislației și deontologiei în învățământ 

- Transmiterea coerentă a datelor și a termenilor de specialitate în 
comunicare 

- Analiza principiilor fundamentale de organizare a sistemului 
educațional românesc 

- Analiza legislației ce orientează sistemul românesc de învățământ 
- Operarea cu sistemul de legi și acte normative în vederea 

soluționării unor probleme specifice învățământului 
- Investigarea legislației privind organizarea și funcționarea unităților 

școlare 
- Argumentarea utilității existenței unui cod de etică în învățământ 
- Aplicarea normelor existente în vederea rezolvării unor probleme 

legate de etică în învățământ  
Competenţe 
transversale 

- Rezolvarea eficientă a situațiilor problemă întâlnite 
- Dezvoltarea competențelor de cercetare în vererea rezolvării unei 

situații problemă. 
- Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul grupului 
- Formarea atitudinii critice şi a capacităţii de argumentare 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 Transmiterea unor cunoștințe de bază în operarea cu actele 

normative ce orientează învățământul românesc.  

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 
 
 

La sfârșitul activității, studenții vor fi capabili să: 

- opereze cu noțiunile prezentate în suportul de curs 
- precizeze principalele acte normative ce orientează 

învățământul românesc 
- descrie conținutul Legii educației naționale 1/2011 
- opereze cu principalele acte normative din învățământ 
- argumenteze importanța actelor normative privind 

învățământul românesc 
- precizeze normele deontologice aplicabile personalului 

din învățământ 
- rezolve probleme legate de etică în învățământ 

 
 
 
 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs 1. Noțiuni introductive: aspecte 

terminologice; tipuri de instrumente legale 

Prelegerea, conversația 
euristică, învățarea prin 
descoperire  

 

Curs 2: Sistemul educațional românesc: 

principii fundamentale, organizare.  

expunerea, conversația 
euristică, învățarea prin 
descoperire, comparația, 
dezbaterea 

 

Curs 3-5: Sistemul educațional românesc: 

legislație 

expunerea, conversația 
euristică, învățarea prin 
descoperire, comparația, 
dezbaterea 

 

Curs 6-8: Statutul cadrului didactic 

reflectat în legislația românească 

conversatia, explicația, 
conversația eurstică, 
problematizarea, 
învățarea prin descoperire 

 

Curs 8: Aspecte terminologice privind etica 

și deontologia în învățământ 

expunerea, conversația  

Curs 9-12: Analiza Codului de etică pentru 

învățământul preuniversitar. Normele de 

conduită ale personalului didactic 

explicatia, prelegerea, 
dezbaterea, dialogul 

 

Curs 13-14: Monitorizarea aplicării 
normelor de conduită morală în activitățile 
de învățământ preuniversitar 

conversatia, 
demonstratia, activitati 
individuale si de grup 

 

Bibliografie 
1. Miroiu, A. coord., 1998, Învăţământul românesc azi. Studiu de diagnoză, Editura 
Polirom, Iaşi. 
2. Bratiș, Marian Introducere în drept. Curs universitar. 
http://www.islavici.ro/articole/Curs%20drept.pdf. Adresă accesată în noiembrie 2017.  
3. Cârstoiu Alin Florin, Dinu Mădălina, Slavu Paraschiva Violeta, Gabriel Liviu Ispas, 
Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţiei în fiecare unitate şcolară, Universitatea Titu 
Maiorescu, București, 2012. 
4. Chirică Violeta, Etică și eficiență profesională, București, 2005. 
5. Codul de etică în învățământul preuniversitar (www.edu.ro.). 
6. Cozma, Carmen, Etică și deontologie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 1996. 
7. Cucoş, Constantin Etică şi educaţie, în Mesagerul, iulie-august 2003, pp. 23. 
8. Ghiațău, Roxana, Etica profesiei didactice, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 
2013. 
9. Idem, Codul deontologic al profesiei didactice, ed. Sedcom Libris, Iași, 2011. 
10. Legea Educației Naționale 1/2011 (www.edu.ro.). 
11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014 (www.edu.ro.). 
12. Monteil, J.-M., Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 
13. Mic dicționar academic, ediția a 2-a, 2010. 
14. Rădulescu, Corina Deontologia funcției publice, Editura Univ. București, 2006. 
15. Niculescu, N. G., Adumitrăcesei, I. D., Învăţământul românesc la o răscruce, Editura 
Polirom, Iaşi, 1999. 



16. Principii  si  proiecte  europene  pentru  formarea competentelor  si  calificarea  
cadrelor  didactice: formare- dezvoltare-performanta, Bruxelles, 20-21 iunie 2005. 
17. Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul european privind 
îmbunătăţirea calităţii formării profesorilor (Bruxelles, 3.08.2007). 
18. Sandu, Antonio Etică și deontologie profesională, ed. Lumen, Iași, 2012. 
19. OMEN nr. 5550/6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare  a Consiliului național de etică. MO, Partea I, nr. 724/13.10.2011. 
20. Ordinul de ministru 5387/30.09.2016 privind modificarea Metodologiei de acreditare 
și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite 
de aceștia aprobată prin OMECTS 5564/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
21.  Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și 
de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
22. ORDIN Nr. 4619/22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar. 
23. O. M. nr. 4065/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 
Ministerului Educației Naționale. 
24. https://www.edu.ro/formare-continua. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S1: Prezentarea tematicii, stabilirea 

sarcinilor de lucru 

converația, explicația  

S 2-5: Proiect: Politici europene privind 

formarea profesorilor 

Conversația, explicația, 
descrierea, 
problematizarea 

 

S 6-8: Proiect – Formarea pentru cariera 

didactică în Europa 

Conversația, dezbaterea  

S 9-10. Proiect: Analiza critică a Legii 
1/2011 

problematizarea, 
conversația euristică, 
explicația 

 

S 11-12: Proiect: Organizarea programelor 
de pregătire profesională 

dezbaterea, explicatia, 
conversatia 

 

S 13--14: Proiect: Etică și eficiență 

profesională 

exercitiul, explicatia, 
rezolvarea de probleme, 
activitatea in grup 

 

Bibliografie  
1. Miroiu, A. coord., 1998, Învăţământul românesc azi. Studiu de diagnoză, Editura 
Polirom, Iaşi. 
2. Cârstoiu Alin Florin, Dinu Mădălina, Slavu Paraschiva Violeta, Gabriel Liviu Ispas, 
Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţiei în fiecare unitate şcolară, Universitatea Titu 
Maiorescu, București, 2012. 
3. Chirică Violeta, Etică și eficiență profesională, București, 2005. 
4. Codul de etică în învățământul preuniversitar (www.edu.ro.). 
5. Cozma, Carmen, Etică și deontologie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 1996. 
6. Cucoş, Constantin Etică şi educaţie, în Mesagerul, iulie-august 2003, pp. 23. 
7. Ghiațău, Roxana, Etica profesiei didactice, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 
2013. 
8. Idem, Codul deontologic al profesiei didactice, ed. Sedcom Libris, Iași, 2011. 
9. Legea Educației Naționale 1/2011 (www.edu.ro.). 



10. Monteil, J.-M., Educaţie şi formare, Editura Polirom, Iaşi, 1997. 
11. Principii  si  proiecte  europene  pentru  formarea competentelor  si  calificarea  
cadrelor  didactice: formare- dezvoltare-performanta, Bruxelles, 20-21 iunie 2005. 
12. Sandu, Antonio Etică și deontologie profesională, ed. Lumen, Iași, 2012. 
13.   Șerbănescu, Laura Formarea profesională a cadrelor didactice – repere pentru 
managementul carierei, București, 2011. 
14. https://www.edu.ro/formare-continua. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Temele propuse cursanților conțin informații esențiale necesare oricărui cadru didactic din 
învățământul preuniversitar. Concomitent, aplicațiile practice oferite sunt în măsură să le 
dezvolte competențele de bază în operarea cu legislația specifică învățământului românesc. 
Totodată, cursul de față deschide cadrelor didactice perspective importante asupra 
principiilor etice și asupra bunelor practici în profesie. 

 

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

evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Evaluarea finala - 
prezentarea unei 
activități 
incluse ca piesa de 
portofoliu 

Colocviu 50% 

10.5 Seminar/laborator Realizarea unor 
proiecte tematice 
Implicarea în discuții 
și dezbateri 

Portofoliul, observarea 
sistematică 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Obținerea notei minime de trecere pentru fiecare din cele două criterii de evaluare 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

12.04.2017                    Prof. Dr. Călin Felezeu          Prof. Dr. Călin Felezeu 

                                                                                   

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament

 20.04.2017        


