
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 

Master Management curricular  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

PMR5142 

Didactică profesională. Cercetări şi studii de caz 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Liliana Ciascai, Conf. dr. Codruța Mih 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Liliana Ciascai, Conf. dr. Codruța Mih 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei OBL 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 8 
Examinări  24 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 134 

3.8 Total ore pe semestru 190 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu este cazul 

4.2 de competenţe Este necesar ca studeții să dețină competențele de a citi și analiza critic 

articole în domeniul cursului, în limbi de circulatie internaţională. De 

asemenea, este necesar să înțeleagă și să opereze la nivel mediu cu teorii 

din domeniul psihologiei educaționale, dobandite în programul de formare 

psihopedagogică. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Cursurile se vor desfăşura în sălile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei din cadrul UBB, ceea ce presupune utilizarea calculatorului, a 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Analiza/înțelegerea modului în care se construiesc și se dezvoltă competențele profesionale (prin 

formare vs. experiență însușită la locul de muncă).  

Cunoașterea și utilizarea strategiilor didactice posibil a fi implementate în activitățile de formare 

profesională pentru asigurarea performanțelor solicitate la locul de muncă;  

Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a 

activităților profesionale. 

Proiectarea, planificarea și evaluarea activităților de formare profesională 
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Comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă eficiente în contexte profesionale şi 

personale;  

Învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 

Reflecţie individuală şi colectivă, critică şi constructivă; 

Autonomie şi responsabilitate, autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale respectiv 

a celor autoasumate). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Fundamentele Didacticii profesionale. Didactica 

profesională în practica internațională 

Prelegerea interactivă.  

video-proiectorului şi a conexiunii la internet. Toate acestea vor facilita 

parcurgerea succesivă a tuturor temelor din curs. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Pentru desfășurarea acestui tip de activități este necesara utilizarea laptopului 

(conectat la internet cu programe de editare de text, de tabel, de prezentare şi de 

film), a videoproiectorului și a tablei smart. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Profesionalizarea specialistului/consilierului în managementul 
curriculumului prin analiza practicilor și performanțelor profesionale 
respectiv prin implicarea sa în programe de formare/perfecționare.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza relației dintre activitatea profesională și performanță așteptată.  
2. Revizuirea conceptului de competență, în baza unui model integrator, 

construit în relație cu exigențele referitoare la fundamentarea pe 
competențe a activității profesionale. 

3. Analiza sarcinilor profesionale. 
4. Explicitatarea și ajustarea practicii pedagogice în sensul dezvoltării 

optime a competențelor profesionale.  
5. Analiza rolurilor profesionale. 
6. Revizuirea portofoliului profesional. 
7. Dezvoltarea profesională prin implicarea în programe de 

formare/perfecționare (ca și cursant sau formator) 



C2. Psihologia carierei și Didactica profesională. 

Dimensiuni și relații 

Prelegerea interactivă.  

C3. Concepte fundamentale în psihologia carierei Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming, 
învăţarea prin descoperire 

 

C4. Resurse cognitive și motivaționale în dezvoltarea 

carierei 

Problematizare. Studiu de caz. 
Prelegere interactivă.  

 

C5. Educația pentru carieră, orientarea și dezvoltarea 

carierei 

Problematizare. Studiu de caz. 
Brainstorming 

 

C6. Planificarea, managementul și 

automanagementul carierei.  

Problematizare. Studiu de caz. 
Brainstorming 

 

C7. Profesia didactică - formarea și dezvoltarea 

profesională. Standarde și competențe profesionale. 

Piața muncii 

Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming, 
învăţarea prin descoperire 

 

C8. Formarea continuă în cariera didactică la nivel 

internațional 

Problematizare. Studiu de caz. 
Brainstorming 

 

C9. Competențele profesionale și evoluția lor la locul 

de muncă. Formarea competențelor profesionale prin 

pregătirea academică 

Problematizare. Studiu de caz. 
Brainstorming 

 

C10. Dezvoltarea competențelor profesionale la locul 

de muncă. Studii de caz. 

Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming 

 

C11. Nevoile de formare. Roluri profesionale.  ANF Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming 

 

C12. Repere în organizarea, pilotarea, derularea și 

evaluarea programelor de formare continuă. Cadrul 

conceptual și teleologic al formării. Cadrul 

conținuturilor 

Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming 

 

C13. Evaluarea în contextul stagiilor de formare Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming 

 

C14. Etica cercetării ştiinţifice Prelegerea interactivă, învățarea 
în echipă, brainstorming 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S1. Relația Didacticii profesionale cu Didactica 

disciplinelor 

Reflecție critică, Dezbatere, 
Muncă în grup 

Legislaţia cu privire la 
publicarea ştiinţifică 

S2. Situație, competență, activitate, schemă Reflecție critică, Dezbatere, 
Muncă în grup 

Drepturile de autor 



S3. Perspective și dezvoltări în abordarea 

carierei 

Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming  

Licenţierea materialelor 
ştiinţifice 

S4. Schimbarea concepțiilor privind 

profesia/activitatea profesională și rolurile 

aferente (conceptual change) 

Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming  

Acordul autorului 
pentru obţinerea 
dreptului de includere a 
materialului sau în 
propriile publicaţii 

S5. Relațiile interpersonale, suportive în 

dezvoltarea carierei (supervizare, mentorat, 

coaching) 

Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming  

Limitele exercitării 
drepturilor de autor 

S6. Planul de carieră Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming  

Obţinerea automată a 
dreptului de reutilizare 

S7. Formarea inițială pentru cariera didactică în 

România și la nivel internațional. Studii de caz 

Studiu de caz, expunere Transferul drepturilor 
patrimoniale catre 
editură 

S8. Formarea continuă/perfecționarea în cariera 

didactică. Experiențe de formare continuă. 

Studii de caz. 

Prelegerea interactivă, 
învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming, 
învăţarea prin descoperire  

Conflicte de interes 

S9. Analiza reflexivă și retrospectivă a 

activității/practicilor profesionale 

Studiu de caz, expunere Confidenţialitatea şi 
protecţia datelor 

S10. Analiza sarcinilor profesionale. Tipologia 

situațiilor profesionale. Analiza situațiilor-

cheie și particulare 

Studiu de caz, muncă în 
grup, dezbatere 

Elemente de etică 
editorială 

S11. Planul individual de dezvoltare (PDI) și 

relația sa cu planul de dezvoltare al școlii 

(PDS) 

Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming 

Securitatea datelor 

S12. Oferta curriculară. Cadrul metodologic Învățarea în echipă, 
expunerea, brainstorming 

 

S13. Sinteze Problematizare, studiu de caz  

S14. Legislaţia Reflecţia critică, dezbaterea  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei, prin centrarea pe practica profesională, prin preocuparea de a valoriza   potențialul educativ 
al strategiilor alternative abordate,  răspunde solicitărilor angajatorilor și asociațiilor profesionale 
De asemenea, tematica acestui curs este conformă cu alte cursuri realizate la nivel internațional. 
Course syllabus 1DP234 - Professional Didactic. /doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. 
http://www.usek.edu.lb/Library/Files/20110922SemCyleIIIENG/20110922CycleIII.pdf 
http://catalogues-formation.cnam.fr/par-domaine/didactique-professionnelle-201962.kjsp?RH=newcat_themes 

 

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

nota finală 
10.4 Curs Capacitatea de explicitare a 

cunoştinţelor teoretice 
examen scris; 30% 

Capacitatea de utilizare a 
cunoştinţelor teoretice şi a 
abilităţilor dobândite în diverse 
situaţii concrete  

proiect 30% 

10.5 Seminar/laborator Calitatea materialelor de 
portofoliu realizate 

portofoliu 30% 

  10% din oficiu 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Posesia noţiunilor teoretice punctuale, dovedirea unor abilităţi practice, comportamente şi atitudini, 
chiar dacă acestea nu sunt eficient integrate într-un demers coerent 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20.04.2017   Prof. Dr. Liliana CIASCAI                     Prof. Dr. Liliana CIASCAI 

 

 

                                                 

                                                  Conf. dr. Codruța Mih                         Conf. dr. Codruța Mih 

                                                                                       

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

20.03.2017      Prof. Dr. Liliana CIASCAI.  


