
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale educației 

1.3 Departamentul Didactica științelor exacte 

1.4 Domeniul de studii Științele educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management curricular/Specialist în management curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

PMR 5133 

Managementul curriculum-ului și al programelor de formare 
(mentorat/stagiatură).  
Elemente de management și leadership strategic  

2.2 Titularul activităţilor de curs conf. dr.  Irina Pop-Păcurar 

2.3 Titularul activităţilor de seminar conf. dr.  Irina Pop-Păcurar 

2.4 Anul de studiu 2 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 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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 5 

Examinări  6 

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   

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sală de curs cu tablă și video-proiector. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 

 Sală de seminar/atelier cu mobilier modular, tablă și video-proiector. 
Materiale pentru cursuri și seminariile interactive: 
 sinteze, modele, harti noționale în prezentări PowerPoint  
 filme didactice, materiale video motivationale, selecții din conferințe, interviuri 
 fişe de lucru  
 elemente din suportul de curs multiplicate/electronic, texte pentru documentare 

Pentru studiu individual:  
 suport de curs pe suport electronic 



6. Competenţele specifice acumulate 
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In termenii competenţelor  specifice, studiul disciplinei vizeaza: 
Cunoaşterea şi înţelegerea  
 analizarea critică a principiilor formării profesionale continue în profesia didactică prin mentorat și 

stagiatură 
 familiarizarea cu proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea programelor de formare 
 descrierea modelelor de leadership și asocierea cu profilul formatorului 
Explicarea şi interpretarea 
 explicarea setului de competențe de leadership derivate din inteligența emoțională: conștiința de sine, 

self-managementul, conștiința socială, managementul relațiilor 
 derivarea competențelor de comunicare managerială din competențele generale de comunicare didactică 
 interpretarea modelelor de leadership prin referire la generarea unor modele de dezvoltare a 

programelor/organizațiilor 
Deprinderi instrumental – aplicative  
 proiectarea creativă a programelor de mentorat, de formare pentru cariera didactică; 
 aplicarea tehnicilor și strategiilor de comunicare, motivare, persuasiune  
 aplicarea modelelor de intervenție mentorială, comunicare managerială, leadership inspirațional 
 organizarea si desfăşurarea de activităţi de formare în organizatia școlară sau în instituții partenere 
Calităţi atitudinale  
 abordarea atitudinii pozitive faţă de dezvoltarea profesională continuă; 
 aplicarea valorilor etice în conceperea și implementarea programelor de formare 
 deschiderea pentru dezvoltarea și perfecţionarea deprinderilor, capacităţilor cognitive şi atitudinale 
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  Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei didactice cu respectare principiilor de 
etică profesională.  

 Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului 
profesional şi personal. 

 Reflecţia critică constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele 
profesiei. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării, monitorizării, evaluării 

şi optimizării curriculum-ului și programelor de formare continuă pentru cadrele 

didactice 

Dezvoltarea profesională generală pe componenta managerială/de leadership a cadrului 

didactic specialist în management curricular. 

 In termeni operaționali,  pe baza cursului studenții vor fi capabili: 

 să proiecteze un program de formare pentru un grup țintă (profesori stagiari, profesori 
mentori) 

 să analizeze critic programele de formare actuale pentru a identifica punctele tari şi 
punctele slabe ale acestora; 

 să proiecteze situaţii de învăţare/training bazate pe principiile învățării specifice 
adulților 

 să organizeze o activitate de formare şi să desfăşoare activitatea într-un mod care 
stimulează creativitatea, gândirea critică şi învăţarea formativă a profesorilor 
debutanți sau de carieră  

 să aplice tehnici si strategii de leadership studiate în contexte noi 
 să evalueze eficienţa diferitelor strategii de leadership; 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metodologia didactică Observaţii 
1. Formator/trainer/coach – noțiuni și profile versatile. 
Pperspectiva dezvoltării personale și profesionale prin practică 
reflexivă 
Formatorul – comunicator? Inspirație și îndrumare 
Formatorul – lider de echipă? Dezvoltarea unei echipe 

 
Prelegere interactivă 
Vizionare fragment conferință 

  

2. Programe și activități de formare 1 
Determinarea nevoilor de formare 
Proiectarea programelor de instruire și formare pentru adulți 

Studii de caz 
Prelegere interactivă 
Dezbatere 

3. Programe și activități de formare 2 
Conceperea unei propuneri de instruire-formare și definirea 
obiectivelor 

Studii de caz 
Prelegere interactivă 
Dezbatere 

4. Promovarea programelor de formare. Elemente de marketing 
și leadership aplicate pentru programele de profesionalizare 
didactică 

Expunere,  
analiza de modele/modelare 
Conversație euristică 
Prelegere invitată - experți 

5. Implementarea progamelor de formare. Studii de caz (1) 
 Mentoratul pentru formare inițială. Delimitarea 

responsabilităților, rolurile și activitățile mentorului. 
Formarea mentorilor în lume/în România  

Prelegere interactivă 
Problematizare 
Studiu de caz 

6. Implementarea progamelor de formare. Studii de caz (2) 
 Stagiul pentru profesorii debutanți și mentoratul pentru 

stagiatură – un proiect în așteptare și practici conjuncturale. 
Atelier pentru crearea instrumentelor mentorului 

 

Prezentare interactivă 
Demonstrație 
Problematizare 
Reflecție critică 
Dezbatere 
Studiu de caz 

7. Managementul aptitudinii didactice (”talent management for 
teaching”. Elementele cheie ale modelului Lynch & Madden 
(2015): leadership, coaching, mentorat, feedback, date de 
progres standardizate, capacitatea școlii de a integra elementele 
modelului 

Prezentare interactivă 
Demonstrație, analiza 
modelului 
Dezbatere 

8. Formare personală, performanță, scopuri.  
Profiluri de leadership 
 

Prelegere interactivă 
cu multimedia 
Problematizare 
Dezbatere 

9. Competențele specifice de leadership. Modelul D. Goleman – 
inteligența emoțională – potențiator al profilului de leader 

Prelegere interactivă 
cu multimedia 

10. Competențele specifice de leadership. Modelul D. Goleman 
(4 clusters):  
1. Cunoașterea și conștiința de sine și competențele derivate 

Fișe de documentare 
Dezbatere 

11. Competențele specifice de leadership. Modelul D. Goleman 
- (4 clusters):   
2. Auto-dezvoltare (self-management) și competențele derivate 

Prelegere interactivă 
Studii de caz 
Materiale multimedia 

12. Competențele specifice de leadership. Modelul D. Goleman 
- (4 clusters): 
3.Conștiința social-organizațională, gestionarea relațiilor și 
competențele derivate 

Prelegere interactivă 
 
Dezbatere 

13. Competențele specifice de leadership. Modelul D. Goleman 
- (4 clusters): 
4. Managementul relațiilor, rezolvarea conflictelor și 
competențele derivate 

Prelegere interactivă 
 
Dezbatere 

14.   
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8.2 Seminar Metodologia seminariilor Observaţii 
Teme portofoliu 

S1. Aplicații: profilul trainerului-formator 
 Formatorul – comunicator? Inspirație și îndrumare. 

Tehnici de comunicare interactivă 
 Formatorul – lider de echipă? Formarea unei echipe 

care învață 

Dezbatere 
Exerciții, aplicații, joc de rol 

 

S2. Nevoi de formare în sistemul de pregătire al 
profesorilor și al managerilor în educație (1):  
Cazul Mentoratului pentru Practica pedagogică 
Cazul Mentoratului pentru stagiatură 
 

Atelier(e) 
Studiu de caz 
Conversație euristică 
Prezentări ale grupelor și 
dezbatere 

 

S3. Nevoi de formare în sistemul de pregătire al Demonstrație  



profesorilor și al managerilor în educație (2): Cum se 
abordează rezistența la schimbare? Tehnici de coaching 

Problematizare 
Dezbatere 

S4. : Programe și activități de formare. Analiza 
componentelor operaționale: 
Curriculum, strategie de instruire, elaborarea materialelor, 
configurarea spațiului, bugetare, marketing 

Conversație euristică 
Reflecție și analiza critică 
Dezbatere  

 

S5. Implementarea unui progam de formare.  
Mentoratul pentru PP. Studiu de caz  
Facilitarea activităților de învățare 
Motivarea participanților 
Rezolvarea conflictelor 
Feedback-ul 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe 
(nivel/specialitate) 
Dezbatere 

 

S6. Implementarea unui progam de formare.  
Mentoratul pentru stagiatură. Studiu de caz  
Facilitarea activităților de învățare 
Motivarea participanților 
Rezolvarea conflictelor 
Feedback-ul 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe 
(nivel/specialitate) 
Dezbatere 

 

S7. Managementul aptitudinii didactice (”talent 
management for teaching”. Elementele cheie ale modelului 
Lynch & Madden (2015) (1) Strategia școlii - aplicație 
 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe (heterogene) 
Dezbatere 

TP  

S8. Managementul aptitudinii didactice (”talent 
management for teaching”. Elementele cheie ale modelului 
Lynch & Madden (2015) (2) Strategia școlii/comunității 
scolare - aplicație 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe (heterogene) 
Dezbatere 

TP 

S9. Inteligența emoțională în leadership 
 

Exerciții de autocunoaștere 
Dezbatere  

 

S10. Competențele specifice de leadership. Modelul D. 
Goleman 
1. Cunoașterea și conștiința de sine și competențele 
derivate 

Atelier – reflecție în grupe 
Prezentări și discuții 
 

 

S11. Competențele specifice de leadership. Modelul D. 
Goleman  
2. Auto-dezvoltare (self-management) și competențele 
derivate 

Brainstorming 
Joc de rol 
Dezbatere  
 

 

S12.Competențele specifice de leadership. Modelul D. 
Goleman  
3.Conștiința social-organizațională, gestionarea relațiilor 
și competențele derivate 

Atelier – reflecție în grupe 
Prezentări și discuții 
 

 

S13. Competențele specifice de leadership. Modelul D. 
Goleman 
4. Managementul relațiilor, rezolvarea conflictelor și 
competențele derivate.  
Aplicație: Coachingul și analiza apreciativă în 
departament/colectiv 

 
 
Fisa de documentare 
Joc de rol 
Reflecție individuală și în grup 
Dezbatere 

TP 

S14. Noțiuni integrate: leadership și strategie 
organizațională. Aplicații și plan de acțiune pentru studenți 

Atelier 
Plan de acțiune 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Temele de curs și atelierele propuse dezvoltă idei de actualitate în gestionarea și dezvoltarea curriculumului pentru 
programele de formare și oferă cadrul pentru aplicarea conceptelor și pentru exersarea deprinderilor. 
Cursul valorifică experiența didactică a studenţilor care profesează în învăţământ și oferă instrumente și modele 
practice pentru aplicarea  eficientă a strategiilor de leadership în organizațiile educaționale. Studenții vor fi îndrumați 
în pregătirea unor viitoare inițiative curriculare pentru mentoratul de formare inițială (de practică pedagogică) și de 
stagiatură la nivelul organizațiilor de învățământ reprezentate de aceștia sau la nivel regional. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Integrarea conceptelor și 

gândire creativă în rezolvarea 
itemilor de evaluare 

Colocviu 60% 

10.5 Seminar/lucrări practice Originalitatea componentelor Portofoliul de evaluare (Teme 20% 



aplicative ale temelor Aplicații de scurtă întindere) 
Participare/contribuții la 
activităţile aplicative directe: 
ateliere-seminarii și 
prezentări de proiecte 

Observare sistematică, 
activități de proiect, 
autoevaluare 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  obținerea a cel puțin 50% din punctajul atribuit fiecărei componente a schemei de evaluare 

Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza folosind un sistem de evaluare bazat pe cerinţe și criterii de evaluare 
clar specificate, comunicate și discutate cu studenții la începutul cursului. Studenții vor fi informaţi cu privire la 
numărul şi obiectivele temelor solicitate. Ei vor fi încurajaţi să depună în portofoliul de curs, alături de materialele 
finalizate, materialele intermediare realizate independent și în grupe şi să-şi specifice și să-și autoevalueze 
contribuţiile. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

18.04.2017   conf. dr. Irina Pop-Păcurar  conf. dr. Irina Pop-Păcurar 

 

  

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  

 


