FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Masterat
Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică/Educaţie civică
Consilier şcolar/Profesor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Tipologia relaţiilor interpersonale şi rezolvarea conflictelor
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Cristian Stan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Prof. univ. dr. Cristian Stan
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
40
3.8 Total ore pe semestru
96
3.9 Numărul de credite
6
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul.
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

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




Asigurarea unor activităţi interactive, bazate pe parcurgerea
bibliografiei.
Prezentarea şi analizarea unor studii de caz cu relevanţă practică.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare stabilirii unei relaţii profesor-elev optime;


Deprinderea unor strategii eficiente asigurare a unui climat educaţional securizant;



Dezvoltarea abilităţilor de negociere şi intervenţie în cazul apariţiei unor situaţii
conflictuale.



Dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare;



Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă.

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



Cursul urmăreşte evidenţierea diverselor categorii de relaţii interpersonale dar
şi a modalităţilor concrete de optimizare a acestora;
- Familiarizarea studentilor cu unele concepte de baza ale
sociopedagogiei;
- Dezvoltarea capacitatii de relationare a fenomenului educational cu
diverse fenomene sociale;
- Utilizarea unor concepte, tipologii si explicatii specific sociologiei
educatiei;
- Însusirea unor metode si tehnici sociopedagogice de cercetare a
câmpului educational;
- Surprinderea principalelor caracteristici ale scolii ca organizatie;
- Identificarea mecanismelor ce guverneaza scoala ca organizatie;
- Familiarizarea cursantilor cu principalele metode si procedee utilizate în
managementul clasei de elevi;
- Familiarizarea cursantilor cu principalele tipologii ale starilor
conflictuale si însusirea strategiilor de baza ale managementului si
negocierii conflictelor;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Dimensiunea socială a fenomenului educational
Clasa de elevi – formatiune psihosocială
Managementul clasei de elevi
Managementul si negocierea conflictelor
Managementul organizatiei şcolare
Climatul organizaţional
Cultura organizaţională
Stresul ocupaţional
Satisfacţia profesională
Orientări actuale în sociopedagogie

Bibliografie:

Metode de predare
Prelegere
Prelegere
Dezbatere
Dezbatere
Prelegere
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere
Dezbatere

Observaţii

Baban, A., coordonator, (2001), Consiliere educationala, Ghid metodologic pentru
orele de dirigentie si consiliere, p. 193-199, Cluj-Napoca.
Ghergut, A., (2007) Management general si strategic în educatie, Ed. Polirom, Iasi.
Iosifescu, S., coord. (2001), Management educational pentru institutiile de
invatamant, pag.113-124, Ed. Ministerului Educatiei si Cercetarii, Bucuresti
Iucu, R.B., (2000) Managementul si gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iasi.
Paun, E., (1999) Scoala – abordare sociopedagogica, Editura Polirom, Iasi.
Stan, E., (2000) Profesorul între autoritate si putere, Ed. Teora, Bucuresti.
Stanciulescu, E., (2002), Teorii sociologice ale educatiei, Ed. Polirom, Iasi.
Vlasceanu, M., (1993) Psihosociologia organizatiilor si conducerii, Ed. Polirom, Iasi.

8.2 Seminar / laborator
Relaţii interpersonale în clasa de elevi
Autoritate şi control în spaţiul educaţional
Clasa problemă
Cooperare vs. competiţie
Abuzul verbal – tipologie şi modalităţi de reacţie
Tehnici de abordare a conflictelor interpersonale

Comportamentul pro-social

Metode de predare
Dezbatere
Controversă
academică
Dezbatere
Controversă
academică
Dezbatere
Joc de rol
Dezbatere
Joc de rol
Dezbatere
Joc de rol
Brainstorming
Controversă
academică
Dezbatere
Joc de rol

Observaţii

Bibliografie:
Iucu, R.B., (2000) Managementul si gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iasi.

Paun, E., (1999) Scoala – abordare sociopedagogica, Editura Polirom, Iasi.
Stan, E., (2000) Profesorul între autoritate si putere, Ed. Teora, Bucuresti.
Stanciulescu, E., (2002), Teorii sociologice ale educatiei, Ed. Polirom, Iasi.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Disciplina asigură formarea şi consolidarea deprinderilor de inter-relaţionare, de abordare a
conflictelor şi de gestionare a stresului ocupaţional din sfera domeniului educaţiei.
10. Evaluare – 1 punct din oficiu
10.1 Criterii de evaluare
Tip activitate

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Fişă de observaţie curentă

10.5 Seminar/laborator

Participare nemijlocită la
activitatea didactică
Atitudine activă şi
valorificarea experienţei
personale
Referinţe din notiţele de la
curs şi din recomandările
bibliografice
Valorificare experienţă
personală
Participare nemijlocită la
activitatea didactică şi de

10.3 Pondere din
nota finală
5%

Teste de cunoştinte
ocazionale

10%

Evaluare scrisă/Referate

55%

Evaluare orală

5%

Prezentare referate,
portofolii, proiecte de

15%

cercetare
cercetare
10.6 Standard minim de performanţă
 delimitări conceptuale de specialitate
 operaţionalizarea termenilor-cheie
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor
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