
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Managenent curricular 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Centrarea pe competenţe în curriculumul şcolar 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Dulamă Maria Eliza 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Dulamă Maria Eliza 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 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 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 valorificarea cercetărilor educaţionale referitoare la competenţe şi implementarea rezultatelor lor în 
curriculum şcolar;  

 proiectarea (adaptare, dezvoltare, revizuire), implementarea şi evaluarea curriculumului şcolar funcţie de 
competenţe (generale, specifice, transversele, cheie); 

 organizarea, coordonarea si managementul resurselor umane, curriculare, materiale si financiare implicate în 
dezvoltarea de curriculum din perspectiva competenţelor (generale, specifice, transversele, cheie); 

 dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare in relaţia şcolii cu comunitatea şi cu piaţa muncii  
 proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare personală ca 

formator în domeniul educaţiei, ca manager de curriculum din perspectiva formării competenţelor 
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 comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă, eficiente în contexte profesionale şi personale;  
 leadership strategic; 
 reflecţie individuală şi colectivă, critică şi constructivă; 
 autonomie şi responsabilitate şi autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Proiectarea, implementarea şi evaluarea  curriculumului şcolar, a programelor/activitatilor de 
(auto)formare si (auto)dezvoltare personală şi a cercetărilor  educaţionale, corelate cu  competenţele 
transversale şi cu competenţele specifice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: 
 să clasifice competenţele 
 să caracterizeze competenţele de diverse tipuri 
 să proiecteze  situaţii de integrare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale şi a 



 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Tip de prelegere Metode de 

predare 
Cursul nr. 1. INTRODUCERE. CONCEPTUL DE COMPETENŢĂ 
1.1. Schimbare de paradigmă în sistemul de învăţământ din România 
1.2. Sensurile conceptului de competenţă 
1.3. Atributele conceptului de competenţă 
1.4. Structura unei competenţe 

1.4.1. Factorii interni ai competenţei 
    1.4.2. Factorii externi ai competenţei 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 2. TIPOLOGIA COMPETENŢELOR 
2.1. Competenţele cheie din perspectiva Legii educaţiei naţionale (2011) 
2.2. Competenţe generale şi competenţe specifice din perspectiva programelor şcolare 
2.3. Competenţe disciplinare şi competenţe a-disciplinare (transversale) din perspectiva 
programelor şcolare 
2.4. Competenţe virtuale şi competenţe în act 
2.5. Competenţe de tip reproductiv şi competenţe de tip productiv 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr.  3. PROBLEMATICA RELAŢIILOR COMPETENŢELOR 
3.1.Relaţia dintre domeniul de competenţă şi competenţe 
    3.1.1. Domeniile ştiinţifice 
    3.1.2. Competenţa într-un domeniu ştiinţific 
    3.1.3. Relaţia dintre domeniile ştiinţifice şi domeniile competenţelor cheie 
3.2. Relaţia dintre domeniile de competenţe cheie şi competenţele disciplinare 
3.3. Unitatea de competenţă 
    3.3.1. Componentele unităţii de competenţă 
    3.3.2. Tipuri de unităţi de competenţă 
    3.3.3. Descrierea unei unităţi de competenţă 
3.4. Relaţia dintre competenţă şi obiective 
     3.4.1. Relaţia dintre competenţă şi obiectivele disciplinare  
     3.4.2. Relaţia dintre competenţă şi obiectivele operaţionale 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 4. FORMAREA COMPETENŢELOR  
4.1. Relaţia dintre învăţare şi comportament 
4.2. Procesul realizat de subiect în formarea competenţei 
    4.2.1. Etapele procesului de formare a competenţei 
    4.2.2. Niveluri sau stadii de dezvoltare a competenţei  
    4.2.3. Secvenţa de învăţare vs. secvenţa de formare 
4.3. Situaţia de integrare pentru formarea competenţelor 
    4.4.1. Componentele situaţiei de integrare pentru formarea competenţelor 
    4.4.3. Categorii de situaţii de integrare pentru formarea competenţelor 
    4.4.4. Demersul pedagogic al unei situaţii de integrare pentru formarea competenţei 
    4.4.5. Proiectarea situaţiei de integrare pentru formarea competenţelor 
4.5. Proiectarea lecţiei în care se vizează formarea competenţelor 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr.  5. EVALUAREA COMPETENŢELOR  
5.1. Concepte corelate cu evaluarea competenţei  
    5.1.1. Conceptul de rezultat. Tipologia rezultatelor şcolare. Evaluarea rezultatelor 
    5.1.2. Performanţă, standard, criteriu 
5.2. Instrumente de evaluare 
      5.2.1. Grilele de evaluare de tip analitic 
      5.2.2. Grilele de evaluare de tip global 
      5.2.3. Elaborarea grilelor de evaluare 
5.3. Proiectarea situaţiei de evaluare 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 6. FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN Prelegere expunerea, 

 
 
 

celor specifice curriculumului şcolar, programelor/activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare 
personală şi cercetări  educaţionale; 

 să implementeze curriculumul şcolar, programe/de activitati de (auto)formare si (auto)dezvoltare 
personală şi cercetări  educaţionale, corelate cu competenţele transversale şi celor specifice, situaţii 
de integrare pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor  transversale şi celor specifice; 

 să coordoneze resurse umane, curriculare, materiale si financiare implicate în dezvoltarea de 
curriculum axat pe formarea şi dezvoltarea de competenţe; 

 să proiecteze instrumente de evaluare şi situaţii de evaluare a competenţelor transversale şi a celor 
specifice 

 să evalueze critic şi constructiv curriculumul şcolar  axat pe formarea şi dezvoltarea de competenţe; 
 să manifeste  atitudini empatice, proactive, responsabile şi asertive faţă de formabili. 



CURRICULUMUL ACTUAL 
6.1. Delimitări conceptuale 
6.2. Comunicarea orală (oral communication). 
   6.2.1.Abilitatea de ascultare activă. Elemente nonverbale și paraverbale specifice 
ascultării active. Adaptarea regulilor ascultării active la contexte diverse 
   6.2.2.Abilitatea de comunicare asertivă. Elemente verbale specifice comunicării 
asertive. Aserțiunea „Eu”. Referințele impersonale. Elemente paraverbale specifice 
comunicării asertive. Tonul și intensitatea vocii. Elemente nonverbale specifice 
comunicării asertive. Contact vizual. Postura. Mimică. Componentele comunicării 
asertive. Refuzul cererilor. Solicitarea favorurilor și formularea de cereri. Exprimarea 
sentimentelor pozitive și negative. Inițierea, continuarea și încheierea unei conversații 
generale 
6.3. Comunicarea scrisă (written communication).  
   6.3.1.Perspective psihologice asupra înţelegerii textelor.Consideraţii asupra textelor. 
Procesele cognitive ale comprehensiunii textului. Strategii de optimizare a 
comprehensiunii textului citit. Strategii metacognitive de înţelegere a textului. 
Memorarea vs.învăţarea conţinutului textului 
 6.3.2. Producerea textelor. Scrierea funcţională. Luarea notiţelor. Scrierea reflexivă. 
Scrierea imaginativă. Scrierea despre alte texte (rezumatul, recenzia, referatul, eseul, 
conspectul) 

intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 7. FORMAREA COMPETENŢEI DE A ÎNVĂŢA ÎN 
CURRICULUMUL ACTUAL. MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI (information 
management) 
7.1. Căutarea şi extragerea informaţiilor din texte şi din materiale iconice 
7.2. Evaluarea informaţiilor. Competenţa de a gândi critic (critical thinking) 
    7.2.1. Necesitatea gândirii critice 
    7.2.2. Cunoştinţele integrate competenţei de a gândi critic 
    7.2.3. Procesul gândirii critice. Analiză. Raționament. Evaluare. Soluționarea 
problemei. Luarea deciziei  
    7.2.4. Niveluri cognitive în gândirea critică 
7.3. Competenţa de a lua decizii 
   7.3.1. Cunoştinţele integrate în competenţa de a lua decizii.  
   7.3.2. Tipuri de decizii. Stiluri decizionale  
   7.3.3. Temerile în procesul decizional 
   7.3.4. Atitudinile în luarea deciziilor 
   7.3.5. Etapele procesului raţional de luare a deciziilor 
   7.3.6. Strategii de luare a unei decizii. 
   7.3.7. Flexibilitate și responsabilitate pentru propriile decizii 
7.4. Prelucrarea şi organizarea informaţiilor 
7.5. Interpretarea informaţiilor din texte şi din materiale iconice 
7.6.Abilitatea de învățare independentă. Stiluri de învățare. Organizarea spațiului de 
învățare. Tehnici de învățare eficientă  

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 8. FORMAREA COMPETENŢEI DIGITALE DE UTILIZARE A 
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI, CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE ŞI 
CUNOAŞTERE ÎN CURRICULUMUL ACTUAL 
8.1.Componentele competenţei digitale 
8.2.Formarea  competenţei digitale la diverse discipline 

Prelegere asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezba-
teri scurte, cu 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 

Cursul nr. 9. FORMAREA COMPETENŢEI SOCIALE ŞI CIVICE ÎN 
CURRICULUMUL ACTUAL 
9.1.Competenţa socială. Participare la viața socială și a comunității Componente şi 
formare 
   9.1.1.Abilităţile de autocunoaştere. Utilizarea constructivă a abilităţilor de 
interrelaţionare. Respect față de sine și față de ceilalți  
   9.1.2.Abilitatea de persuasiune. Regulile unui discurs de argumentare a opiniilor 
personale. Tehnici de influențare a celorlalți. Persuasiunea în mesajele verbale, 
nonverbale și paraverbale. Opinia de la ipoteză de discurs la părere nefondată 
informațional. Argumentul.Structură, pertinență, validare  
9.4.Abilitatea de lucru în echipă. Organizarea lucrului în echipă. Asumarea rolurilor și a 
sarcinilor. Roluri și sarcini în echipă. Organizarea și planificarea lucrului în echipă. 
Leadershipul și managementul grupului  
   9.1.3.Abilitatea de negociere. Negocierea. Delimitări conceptuale. Contexte implicate. 
Metode, tehnici și strategii de negociere  
   9.1.4.Abilitatea de rezolvare a conflictelor. Conflictul. Context și cauze. Tipuri de 
conflicte și sursele lor. Strategii și tehnici de gestionare și rezolvare a conflictelor  
9.2.Competenţa civică.  
   9.2.1.Componente şi formare. Responsabilitate civică și profesională  

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

 



   9.2.2.Abilitatea de asumare a responsabilităţilor. Relația sarcini – competențe. Metode 
de organizare și prioritizare a sarcinilor. Standarde și indicatori de realizare a sarcinilor  
Cursul nr. 10. FORMAREA COMPETENŢEI DE SENSIBILIZARE ŞI 
EXPRESIE CULTURALĂ ÎN CURRICULUMUL ACTUAL 
10.1.Competenţa de sensibilizare şi expresie culturală.  
10.2.Formarea competenţei de sensibilizare şi expresie culturală 
10.3. Acceptarea diferențelor si a diversității. Valori. Credințe. Religii. Mentalități. 
Culturi. Toleranța. Respectul. Acceptarea 

Prelegere asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 11. FORMAREA COMPETENŢEI DE BAZĂ ÎN MATEMATICĂ, 
ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE ÎN CURRICULUMUL ACTUAL 
10.1.Competenţa de bază în matematică.  
    10.1.1.Componente şi formarea  competenţei la diverse discipline 
    10.1.2.Competenţa de a rezolva probleme 
       10.1.2.1. Algoritmul rezolvării unei probleme 
       10.1.2.2.Strategii algoritmice şi strategii euristice de rezolvare a problemelor 
    10.1.2.3. Rezolvarea creativă a problemelor 
10.2.Competenţa de bază în ştiinţe. Componente şi formarea  competenţei la diverse 
discipline 
10.3.Competenţa de bază în tehnologie. Componente şi formarea  competenţei la diverse 
discipline  
10.4.Competenţa antreprenorială. Componente şi formarea  competenţei la diverse 
discipline. Abilități tehnice 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 12. FORMAREA COMPETENŢEI ANTREPRENORIALE 
12.1.Întreprinzătorul și spiritul întreprinzător 
12.2.Abilitatea de planificare și organizare  
   12.2.1.Formularea obiectivelor – etapa principală în planificarea personală  
   12.2.2.Identificarea riscurilor acțiunilor. Risc și prevedere în acțiune.  
   12.2.3.Planificarea activității de antreprenoriat. Planul de acțiune 
   12.2.4.Resursele unui întreprinzător  
   12.2.5.Activități. Indicatori de progres 
   12.2.6.Coordonarea activității de antreprenoriat 
   12.2.7.Rezultate. Evaluare  

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 13. MANAGEMENTUL TIMPULUI 
13.1. Delimitări conceptuale 
13.2. Formarea competenţei managementului timpului 
  13.2.1. Analiza activităţilor proprii raportate la timp 
  13.2.2. Controlul activităţilor proprii raportate la timp 
  13.2.3. Planificarea activităţilor proprii raportate la timp 
  13.2.4. Organizarea activităţilor proprii raportate la timp 
  13.2.5. Monitorizarea utilizării timpului 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 14.  FORMAREA COMPETENŢEI DE A CERCETA (research skills)  
14.1.Documentarea pentru cercetare 
14.2.Proiectarea unei cercetări 
14.3.Realizarea unei cercetări. Metode de cercetare 
14.4.Prelucrarea datelor unei cercetări. Metode de prelucrare a datelor 
14.5.Prezentarea (presentation skills) rezultatelor unei cercetări 
14.6.Publicarea rezultatelor unei cercetări 

Prelegere 
intensificată 
asociată cu 
prezentarea de 
slide-uri, cu 
dezbateri scurte, cu 
demonstraţii şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminarul nr. 1 Exerciţii de detaliere a conţinutului unei competenţe Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  
Seminarul nr. 2 Analizarea competenţelor generale şi a competenţelor 
specifice din programele şcolare 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 3 Detalierea componentelor unei competenţe în relaţie cu 
obiectivele operaţionale 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 4. Proiectarea unei situaţii de integrare pentru formarea 
competenţelor 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia,   

Seminarul nr. 5 Proiectarea unor grile de evaluare a competenţelor Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  
Seminarul nr. 6 Luarea notiţelor. Exerciţii de scriere reflexivă, de scrierea 
imaginativă. Exerciţii de scriere despre alte texte (rezumatul, recenzia, 
referatul, eseul, conspectul) 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 7  Exerciţii de prelucrare şi sintetizare a informaţiilor în: 
tabele, matrici, scheme liniare, scheme de tip arbore, scheme piramidale, 
scheme circulare sau secvenţială, scheme de tip ciorchine, scheme 
sistemice, diagrame 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 8 Formarea  competenţei digitale la diverse discipline. 
Proiectare de situaţii de învăţare corelate cu competenţa digitală 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
expunerea, povestirea, descrierea 

 

Seminarul nr. 9 Formarea  competenţei socială şi civică la diverse 
discipline. Formarea  competenţei de sensibilizare şi expresie culturală la 
diverse discipline. Proiectare de situaţii de învăţare corelate cu competenţa 
socială şi civice. Metode, tehnici și strategii de negociere Strategii și 
tehnici de gestionare și rezolvare a conflictelor 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
problematizarea, brainstorming, 
dezbatere 

 

Seminarul nr. 10 Formarea competenţei de sensibilizare şi expresie 
culturală la diverse discipline. Analize şi exemplificări. Proiectare de 
situaţii de învăţare corelate cu competenţa de sensibilizare şi expresie 
culturală 

Algoritmizarea, conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia, dezbatere 

 

Seminarul nr. 11 Formarea  competenţei de bază în matematică la diverse 
discipline. Formarea  competenţei de bază în ştiinţe la diverse discipline. 
Formarea  competenţei de bază în tehnologie la diverse discipline 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
modelarea 

 

Seminarul nr. 12 Formarea  competenţei antreprenoriale la diverse 
discipline. Proiectare de situaţii de învăţare corelate cu competenţa 
antreprenorială 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
studiul individual 

 

Seminarul nr. 13 Exerciţii de detaliere a conţinutului unei competenţe de 
managementul timpului. Proiectare activităţii în funcţie de resursele de 
timp 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
dezbaterea, argumentarea, analiza 
SWOT 

 

Seminarul nr. 14 Detalierea competenţei de a cerceta. Analize şi 
exemplificări în diverse domenii de cercetare 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
dezbaterea, argumentarea, analiza 
SWOT 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinuturile sunt corelate cu aşteptările asociaţiei profesionale a profesorilor, conform Legii educaţiei naţionale (2011), 
a standardelor profesiei de profesor, de manager de curriculum şi a altor profesii din Registrul naţional al calificărilor din 
învăţământul superior. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode 

de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea cunoştinţelor 
Organizarea şi coerenţa conţinutului ştiinţific 
Aplicarea cunoştinţelor în contexte noi 
Discursul didactic (expunere, explicaţie, demonstraţie) 
Construirea dialogului pe baza materialelor didactice  
Argumentarea (demersului didactic, opinii, soluţii) 

Examinarea 
orală 

50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Proiectarea situaţiilor de integrare pentru formarea competenţelor 
Proiectarea instrumentelor de evaluare a competenţelor 
Rezolvarea sarcinilor de lucru 

Portofoliul 25% 

Corelarea competenţei cu obiectivele, cu conţinutul, metodologia, cu 
proba de evaluare 
Realizarea scenariului didactic în funcţie de competenţă, de modelul 
formării competenţei 
Instrumentul de evaluare a competenţei 
Conţinutul activităţii de formare a competenţei 

Proiectul 
situaţiei de 
integrare 
pentru 
formarea 
compentenţei 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Forma de 
evaluare 

Criterii de evaluare Pondere 
din nota 
finală 

Punctajul 
criteriului 

Punctaj 
obţinut 

Colocviu -
Examinarea 

orală 

Corectitudinea cunoştinţelor 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Aplicarea cunoştinţelor în contexte noi 15% Min. 0,75 - Max. 1,5  
Discursul didactic (expunere, explicaţie, demonstraţie) 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  
Construirea dialogului pe baza materialelor didactice  10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Argumentarea (demersului didactic, opinii, soluţii) 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  

Portofoliul Proiectarea situaţiilor de integrare pentru formarea 
competenţelor 

10% Min. 0,5 - Max. 1,0  

Proiectarea instrumentelor de evaluare a competenţelor 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Rezolvarea sarcinilor de lucru 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Proiect de 
lecţie/activitate 

Corelarea competenţei cu obiectivele, cu conţinutul, 
metodologia, cu proba de evaluare 

5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Realizarea scenariului didactic în funcţie de competenţă, de 
modelul formării competenţei 

10% Min. 0, 5 - Max. 0,1  

Instrumentul de evaluare a competenţei 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  
Conţinutul activităţii de formare a competenţei 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Total 100% Min. 5,0 - 
Max. 10,0 

Total  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
15.04.2017  Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă 

                      
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 


