FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1.3 Departamentul
Ştiinţe ale Educaţiei
1.4 Domeniul de studii
Ştiinţe ale educaţiei
1.5 Ciclul de studii
Master
1.6 Programul de studiu /
Designer instrucţional
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Managementul calităţii în educaţie
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ.dr. Horaţiu Catalano
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ.dr. Horaţiu Catalano
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
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
1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp:
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
6
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
14
Tutoriat
2
Examinări
2
Alte activităţi: ..................
0
3.7 Total ore studiu individual
42
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numărul de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Parcurgerea disciplinelor Management educaţional şi Evaluarea şi
acreditarea programelor educaţionale- în cadrul programului
masteral
4.2 de competenţe



Capacităţi de organizare, structurare logică şi transpunere
psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării potrivit
particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi nivelului
achiziţiilor anterioare ale acestora

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală de curs dotată cu tablă, videoproiector şi laptop



Sală de seminar dotată cu tablă, videoproiector, laptop, flipchart

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate






Competenţe transversale








Proiectarea unor programe curriculare bazate pe managementul calităţii, adaptate pentru
diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă
Abordarea managerială a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare
socială, din perspectiva elementelor specifice calităţii în educaţie
Identificarea şi analizarea unor nevoi specifice de instruire ale beneficiarilor de servicii
educaţionale
Implementearea unor programe de educaţie de calitate diverselor grupuri educaţionale
(preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
Capacitatea de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacităţile de
cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele
cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme de natură educaţională şi
socială
Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale
Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



Facilitarea unor experienţe de învăţare bazate pe demersuri de aplicare,
exersare, elaborare, descoperire, nuanţare, aprofundare a cunoştinţelor
şi achiziţiilor legate de managementul calităţii în educaţăe
 Însuşirea de către studenţi a unor aspecte de ordin practic, care să le
faciliteze eventuale experienţe de învăţare
 Ilustrarea unor modele de bună practică care să se constituie în
suporturi practic-acţionale, metodologice şi, deopotrivă, elemente de
fundamentare teoretică pentru demersurile didactice întreprinse de
practicieni

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Managementul calităţii în educaţie. Evoluţie. Cadrul
legal şi conceptual
Modele ale calităţii în educaţie. Abordări europene
Conceptul general de „calitate“ şi aplicarea lui în
educaţie
Criterii, indicatori şi descriptori de calitate
Sistemul naţional de management al calităţii. Cultura
calităţii în învăţământul românesc

Metode de predare
- prelegerea

Observaţii
2 ore

- prelegerea cu
oponent

4 ore

- expunerea

2 ore

- expunerea
- dezbaterea

4 ore
4 ore

Componentele unei educaţii de calitate. Direcţia de - prelegerea
progres
participativă

4 ore

Calitate şi autoevaluare

2 ore

Avantajele şi limitele unei educaţii de calitate

- prelegerea
participativă
- prelegerea

Aspecte practic-aplicate ale managementului calităţii - expunerea
în educaţie

2 ore
4

ore
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Definiţii ale calităţii în educaţie. Scurt istoric
- explicaţia
1 oră
Modele ale calităţii fundamentale bazate pe TQM

- explicaţia

1 oră

Modele ale calităţii fundamentale bazate pe EFQM

- problematizarea

1 oră

Aserţiuni specifice educaţiei de calitate

- studiul de caz

2 oră

Principii directoare pentru asigurarea calităţii educaţiei - problematizarea

1 oră

Dimensiunile calităţii unei entităţi educative

- explicaţia

1 oră

Indicatorii calităţii în educaţie

- studiul de caz

1 oră

Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii(CEAC). Reflecţii critice şi constructive
Specificul autoevaluării din perspectiva
managementului calităţii în educaţie

- exerciţiul

1 oră

- conversaţia euristică

2 oră

Profesorul de calitate- portretul robot

- învăţarea bazată pe
probleme
- studiul de caz

1 oră

Calitatea activităţilor extraşcolare – contribuţii la
pregătirea pentru viaţă a elevilor
Bibliografie

2 oră
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în
concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România, în general
şi specifice Domeniului Ştiinţelor Educaţiei în special.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
Participare nemijlocită la
Fişă de observaţie curentă
5%
activitatea didactică
Referinţe din notiţele de la Evaluare scrisă
40%
curs şi din recomandările
bibliografice
10.5 Seminar/laborator
Participare nemijlocită la
Prezentare referate,
40%

activitatea didactică şi de
portofolii, proiecte de
cercetare
cercetare
Valorificare experienţă
Evaluare practică
15%
personală
10.6 Standard minim de performanţă
 Asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent,
reflectat de curriculum universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor
din învăţământul superior
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