
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE 

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 Procesarea didactică a conţinutului știinţific: Știinţe socio-umane 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opț. 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 15 

Examinări  2 

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 este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 proiectarea, implementarea - evaluarea curriculum-ului şcolar respectiv adaptarea sau 

revizuirea curriculum-ului; 

 abilitarea specialistilor în domeniul planificării şi implementării strategiilor naţionale în 

domeniul curriculum-ului;  

 dezvoltarea abilităţilor necesare in relaţia şcolii  cu piaţa muncii (realizarea de studii de 

impact, proiectarea de curriculum funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale, la 

cererea anumitor beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.) 

 proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de formare si dezvoltare 

instituţionala şi personală (achiziţia abilităţilor  necesare ca  formator în domeniul 

educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale promovate; 

 implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor/proiectelor educationale 

(management de proiect); 

 identificarea şi evaluarea strategiilor de lucru cu adulţii; 

 organizarea, coordonarea si managementul resurselor umane, materiale si financiare 

implicate în dezvoltarea de curriculum; 
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 comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;  

 leadership strategic; 

 învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 

 reflecţie critică şi constructivă; 

 autonomie şi responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tradiţie şi inovaţie în predarea-învăţarea-evaluarea 

disciplinelor socio-umane (din aria curriculară Om 

şi Societate) 

Prelegerea 

intensificată 
- 

Şcoala tradiţională vs şcoală modernă Brainstorming  

Ştiinţele umaniste şi provocările şcolii româneşti Prelegerea  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 profesionalizarea specialistului/ consilierului (expert) în curriculum prin 

dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării şi 

evaluării curriculum-ului  respective a competenţelor situate la 

intersecţia domeniilor managementului curriculum-ului, 

managementului instituţiei şcolare şi respectiv managementului carierei 

profesionale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 achiziţia unor sisteme de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori 

necesare  specialiştilor în curriculum, într-o societate bazată pe 

cunoaştere şi pe dezvoltare durabilă. 

 dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de propria lor 

dezvoltare profesională;  

 dezvoltarea unor valori şi atitudini realiste şi optimiste privind rolul 

educaţiei în dezvoltarea personalităţii umane. 

  



în condiţiile apartenenţei la UE intensificată 

Disciplinele Ariei Curriculare Om şi Societate Conversaţia euristică  
Profilul de formare al absolventului din învăţământul 

preuniversitar 
Demonstraţia  

“Noile educaţii” şi învăţarea disciplinelor socio-

umane 

Brainstorming 

Demonstraţia 
 

Eficientizarea spaţiului de învăţare Problematizarea 

Discuţia 
 

Modele europene de abordare ale disciplinelor ariei 

curriculare 
Brainstorming  

Descriptivism şi acţiune în cadrul Ariei Curriculare Om 

şi Societate 
Prelegerea 

intensificată 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Introducere si problematica. Bibliografie Conversaţia euristică  
Diversitatea disciplinara – metodologii convergente Brainstorming  
Leadership Discuţia. 

Demonstraţia 

 

Perspectiva curriculara Brainstorming  

Educaţia ecologică, economică şi casnică modernă Conversaţia euristică  

Educaţia pentru comunicare şi mass media Brainstorming  

Abordare transdisciplinară şi abordare didactică Problematizarea  

Formarea competentelor transversale Brainstorming 

Empatia 

 

Optionalul integrat ca raspuns la problemele reale Brainstorming  

Bibliografie  

1.C.Felezeu, Didactica istoriei, Cluj-Napoca, 2004 

2.Laura Capita, Carol Capita, Tendinte in didactica istoriei, Pitesti, 2005 

3.L.Vlăsceanu (coord.), Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului 

obligatoriu. Studiu de impact, Polirom, 2002 

4.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, MEC-CNC, 2001 

5.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de educaţie şi cultură civică, MEC-CNC, 2001 

6. Ghid metodologic. Aria curriculară Om şi Societate, Liceu, MEC-CNC, 2002 

7.Programele şcolare de istorie, geografie, cultură civică, religie, logică şi argumentare, logică şi psihologie 

8. Ion Albulescu, Mirela Albulescu, Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de didactică 

aplicată, Iaşi, 2000 

9.Jacques Delors (coord.), Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru 

Educatie in secolul XXI, Iasi, 2000 

10.Gh. Bunescu, Scoala si valorile morale, Bucuresti, 1998 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptarea profesorilor din şcolile din învăţământul 

preuniversitar 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Sa demonstreze 

capacitatea de a 

coordona şi a monitoriza 

procesul educaţional 

Colocviu 60% 

10.5 Seminar/laborator activităţi aplicative 

atestate/laborator/lucrări 

practice/proiect etc. 

Elaborarea unui proiect  40 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să dobândească competenţe care demonstrează self-managementul 

 

 

Data completării           Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

18.04.2017                 Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan     Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan              

                                                       .            

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  


