
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea / Departamentul Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Catedra Didactica Ştiinţelor Exacte 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea Management curricular 

 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei 
PMR5127 
 

Educaţia pentru valori şi calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de 
învăţământ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan 
2.4 Anul de studiu II 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 24 din care:   3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe. 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren. 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri. 42 
Tutoriat. 5 
Examinări. 20 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 101 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum x 

4.2 de competenţe x 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

x 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

x 

 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Dezvoltarea competenţelor de relaţionare şi comunicare eficientă dintre şcoală, comunitatea locală 
şi piaţa muncii 

C2. Proiectarea activităţilor de dezvoltare instituţională şi personală în conformitate cu valorile sociale 
şi promovarea calităţii 

C3. Participarea la asigurarea managementului calităţii în instituţiile de învăţământ şi a educaţiei în 
general 
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CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a 
valorilor codului de etică profesională. 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, atitudine etică faţă de grup, 
respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei este oferirea unor exemple de bune practici în 
educaţia pentru valori, răspunzând unei nevoi actuale: de integrare în sistemul de 
învăţământ românesc a mai multor situaţii de învăţare în care valoarea, de diverse 
tipuri, este discutată, conştientizată, asumată şi promovată. De asemenea, oferă o 
introducere în managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ în 
context naţional şi european. 

7.2 Obiectivele specifice La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: 
- să proiecteze activităţi didactice în funcţie de cerinţe date; 
- să pună în practică a unui proiect didactic personal; 
- să comunice în contexte didactice simulate; 
- să experimenteze activităţi didactice; 
- să proiecteze activităţi didactice utilizând materiale diverse care promovează 
educaţia pentru valori; 
- să organizeze activităţi didactice bazate pe munca în grupuri, ce presupune 
dezvoltarea cooperării şi toleranţei; 
- să evalueze în mod eficient procesul de învăţare şi rezultatele proprii şi ale elevilor; 
- să organizeze un demers didactic experimental de la proiectare la evaluare, bazat pe 
educaţia pentru valori; 
- să desfăşoare activitatea didactică într-un mod care stimulează creativitatea şi 
învăţarea formativă proprie şi a elevilor. 
- să aplice strategiile de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 
normelor şi a valorilor codului de etică profesională 
- să manifeste atitudine etică faţă de grup 
- să manifeste respect faţă de diversitate şi multiculturalitate 
- să accepte diversitatea de opinie 

 
 
8. Conţinuturi 
 

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Valorile – definiţii, caracteristici (noţiuni axiologice, conştiinţă) 
 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

2. Tipologia valorilor (criterii, grupare, sistem) 
 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

3. Valoarea economică, valoarea vitală, valoarea juridică, valoarea 
politică (spiritual-material, real-personal, mijloc-scop) 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

4. Valoarea teoretică, valoarea estetică, valoarea morală, valoarea 
religioasă (spiritual-material, real-personal, mijloc-scop) 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

5. Ierarhia valorilor. Evoluţia valorilor: valori vechi vs. valori noi? 
(criterii, societate, ştiinţă, tehnologie) 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

6. Educaţia pentru valori – relevanţă pentru familie, şcoală şi societate 
(situaţii de învăţare, transferabilitate) 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 

7. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ în 
context naţional şi european 

Expunerea, explicaţia, 
exemplificarea 

2 ore 



I. Bibliografia obligatorie: 
Comte-Sponville, A. (1998), Mic tratat al marilor virtuţi, Editura Univers, Bucureşti. 
Iluţ, P. (2004), Valori, atitudini şi comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie, Polirom, Iaşi. 
Nolte, Dorothy Law, Harris, Rachel, Canfield, J., Stoica, Luana (2006), Copiii învaţă ceea ce trăiesc: educaţia care insuflă 

valori, Humanitas, Bucureşti. 
Pană, Laura (2004), Evoluţia sistemelor de valori sub influenţa culturii tehnice, Politehnica Press, Bucureşti. 
Roşca, I. N. (2002), Introducere în axiologie: o abordare istorică şi sistematică, Editura Fundaţiei „Romania de Maine”, 

Bucureşti. 
Stan, Liliana (1997), Educaţie şi valori: valori educaţionale româneşti în context european, Editura Spiru Haret, Iaşi. 
Şimandan, M. (2006), Valori, educaţie şi multiculturalitate, Editura Mirton, Timişoara. 
Vianu, T. (1942), Introducere în teoria valorilor, Editura Cugetarea, Bucureşti. 
Vintilă, Geta, Toader-Coman, Maria (2007), Gândirea critică: o capacitate esenţială a educaţiei pentru valori: ghid metodologic, 

Editura Şcoala Gălăţeană, Galaţi. 
Weber, M. (1993), Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Humanitas, Bucureşti. 
 

II. Bibliografia opţională: 
Andrei, Al. (1979), Valori etice în basmul fantastic românesc, Editura Relief Românesc, Bucureşti. 
Barbu, N. I. (1967), Valori umane în literatura greacă, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti. 
Bunescu, Gh. (1998), Şcoala şi valorile morale. Teorii şi practici ale dezvoltării psihosociale, E. D. P., Bucureşti. 
Cassirer, E. (1994), Eseu despre om. O introducere în folosofia culturii umane, Humanitas, Bucureşti. 
Ceobanu, C., Cosmovici, A. (2005), Mentalităţi şi structuri axiologice: o perspectivă psihologică, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 
Moutsopoulos, E. A., Sfirschi-Lăudat, C., Dedes, C. (2005), Valorile: obiectivarea intenţionalităţii conştiinţei: spre o 

fenomenologie a valorilor, Editura Omonia, Bucureşti. 
Mureşan, V. (2001), Axiologie si moralitate: culegere de texte, Editura Punct, Bucureşti. 
Pichiu, D., Albut, C. (1994), Teoria valorii şi elemente de praxologie, Editura Gh. Asachi, Iaşi. 
Vianu, T., Alexandrescu, V., Zaharia, Adriana, Pârvu, I. (1998), Filosofia culturii şi teoria valorilor, Editura Nemira, Bucureşti. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Exerciţii de identificare a materialelor relevante pentru 
secvenţele de învăţare în educaţia pentru valori 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

2 ore 

2. Rolul imaginilor în educaţia pentru valori 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

2 ore 

3. Rolul povestirilor în educaţia pentru valori 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

2 ore 

4. Rolul poeziilor în educaţia pentru valori 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

2 ore 

5. Rolul cântecelor în educaţia pentru valori Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

2 ore 

6. Organizaţiile internaţionale şi naţionale şi educaţia pentru valori 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

 2 ore 

7. Bunele practici în educaţia pentru valori. Dezbatere 
 

Conversaţia, exerciţiul, 
explicaţia, studiul de caz, 
dezbaterea 

 2 ore 

Bibliografie 
Studenţii vor utiliza bibliografia indicată la curs şi orice alte surse identificate pe parcursul activităţilor formale şi al  
studiului individual. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale ş i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi seminarului este structurat conform unor concepte şi unei metodologii actuale şi relevante 
pentru cercetarea din domeniu, având valoare teoretică şi practică. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 
 

10.4 Curs 
Înţelegerea conceptelor  
Corectitudinea cunoştinţelor 
Organizarea şi coerenţa 
conţinutului ştiinţific 

  Colocviu  50% 

 

10.5 Seminar/laborator 
Relaţionarea conceptelor cu studii 
de caz relevante 

  Participarea activă la seminarii  25% 

Rezolvarea sarcinilor de lucru 
Creativitate şi originalitate 

  Portofoliul  25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Capacitate de analiză şi sinteză, utilizarea corectă a terminologiei de specialitate. 

 
 
 

Data completării        Semnătura titularului de curs                                                                                                                                                 Semnătura titularului de seminar 

 
16.04.2017             Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan               Conf. univ. dr. Oana-Ramona Ilovan 

 
 
 
 
 
Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
20.04.2017                                                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  
 

 
 
 

 
 
 
 


