
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 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 / 
Calificarea 

Consiliere Şcolară şi Asistenţă Psihopedagogică (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltări în pedagogia contemporană – pedagogia pentru 

competențe 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vasile Chiș 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. habil. Horațiu Catalano 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

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 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 54 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe  Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Competenţe privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şcolară şi asistenţă 
psihopedagogică în unităţile şcolare, în probleme de cunoaştere ale elevilor, dezvoltare 
personală a elevilor, adaptarea elevilor la cerinţele şcolare, adaptarea activităţilor din şcoală la 
particularităţile elevilor 
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Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a propriei activități 
profesionale 
Dezvoltarea unui comportament orientat umanist, prin respectarea principiilor, normelor și 
valorilor presupuse de etica și deontologia profesiei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 
De la pedagogia pentru cunoştinţe la pedagogia pentru 
competenţe 

Prelegerea   

Dinamica sistemelor educaţionale şi procesul de 
învăţământ 

Prelegerea   

Învăţarea şcolară – învăţare de competenţe 
 

Dezbatere  

Predarea şcolară şi formarea competenţelor Prelegerea 
Exerciţiul 

 

Curriculumul ca program de dezvoltare a 
competenţelor  

Dezbatere  
 
 

Bibliografie: 
 
Chiș, V. (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană 
Chiș, V. (2007), Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe, Ed. Casa Cărții de Știință 
 
Doise, W. & Mugny, G., 1998. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Aprofundarea concepţiilor privind dimensiunile complementare de 
dezvoltare a competențelor 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Operarea cu concepte din domeniul pedagogiei pentru competențe 

 Familiarizarea cu o serie de modele centrate pe dezvoltarea 
competențelor în plan teoretic și operațional-creator 

 Identificarea relaţiilor explicite sau implicite dintre diferitele 
componente teoretice şi procedural–metodologice ale demersului de 
formare de competențe 



Gibă, R., 2007. Cum să predăm pentru ca elevii să ştie, să aplice, să explice, Ed. Sinapsis, Cluj-Napoca 
Glava, A., 2009. Metacogniţia şi optimizarea învăţării, Ed. C.C.de Ştiinţă, Cluj- Napoca 
Neacşu, I., 1990. Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti 
Ionescu, M. 2011. Instrucţie şi educaţie. Ed. Eikon, Cluj-Napoca 
Mark K. Smith (2004), Competence and competency, în Enciclopaedia of informal education, 
www.infed.org 
Parry, S.B. (1998), Just what is a competency? And why should you care?, în Training, 35 (4), p. 58-64 
   
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 
Tendinţe în pedagogia contemporană Dezbaterea   

Învăţământul – sistem şi funcţionalitate Dezbaterea  

Corelate ale predării şi învăţării Prelegerea   

Învăţarea de suprafaţă -  învăţare de adâncime Dezbaterea   

Învăţarea activă Exerciţiul  

Curriculumul ca program de dezvoltare a 
competenţelor  

Exerciţiul  
Dezbaterea 
academică 

 

Curriculumul integrat – dimensiune a educaţiei pentru 
competenţe 

Exerciţiul 
Dezbaterea 
academică 

 
 

Bibliografie:  
Chiș, V. (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană 
Chiș, V. (2007), Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe, Ed. Casa Cărții de Știință 
Doise, W. & Mugny, G., 1998. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi 
Gibă, R., 2007. Cum să predăm pentru ca elevii să ştie, să aplice, să explice, Ed. Sinapsis, Cluj-Napoca 
Glava, A., 2009. Metacogniţia şi optimizarea învăţării, Ed. C.C.de Ştiinţă, Cluj- Napoca 
Neacşu, I., 1990. Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti 
Ionescu, M. 2011. Instrucţie şi educaţie. Ed. Eikon, Cluj-Napoca 
Mark K. Smith (2004), Competence and competency, în Enciclopaedia of informal education, 
www.infed.org 
Parry, S.B. (1998), Just what is a competency?And why should you care?, în Training, 35 (4), p. 58-64 
 

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 Participarea efectivă şi 

activă la activităţile de 
curs  

Observare curentă 10% 

Aprofundarea Evaluare scrisă 40% 



conţinuturilor didactice 
predate 
Capacitatea de a utiliza 
flexibil conţinuturile 
asimilate 

10.5 Seminar/laborator 
 

Implicarea activă în 
realizarea produselor de 
portofoliu 

Evaluare prin portofoliu 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Utilizarea corectă şi flexibilă a aparatului conceptual specific disciplinei 
 Capacitatea de a opera flexibil cu conţinutul de specialitate în vederea rezolvării unor sarcini de 

sinteză şi de tip problemă 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Aprilie 2017                                                                                                            

                  

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

 14.05.2017           

 


