
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 Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Consiliere școlară și Asistență Psihopedagogică 
  Profesor consilier 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Tipologia relațiilor interpersonale și rezolvarea 

conflictelor 
Cod PMR4102 

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 1 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 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 57 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 57 
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) 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 Laptop și videoproiector 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laptop și videoproiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
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1. 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; 

4. Competenţe de sprijinire a cadrelor didactice în perfecţionarea psihopedagogică; 

5. Competenţe  de consiliere a părinţilor în probleme privind relaţionarea cu copilul. 
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1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a propriei activități 
profesionale; 

3. Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor reziliente și de suport în asistarea psihopedagogică a 
copiilor, adolescentilor și familiilor, precum și a cadrelor didactice; 

4. 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 
Spatiul educational românesc ante si post Revolutie; 
abordare comparativă 

Prelegere  

Perspective socio-pedagogice privind câmpul relațional 
existent la nivelul școlii 

Dezbatere  

Conflictul și situațiile conflictuale Dezbatere  
Autoritate și control în spațiul educațional Prelegere   
Bibliografie: 
Abric, J.C., (2002) Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Ed. Polirom, Iaşi 
Amado, G, Guittet, A., (2007) Psihologia comunicării în grupuri Editura Polirom, Iaşi.. 
Baban, A., coordonator, (2001), Consiliere educationala, Ghid metodologic pentru 
Cucos, C., (1996) Pedagogie, Editura Polirom, Iasi. 
Durkheim, E., (1980) Educatie si sociologie, EDP, Bucuresti. 
Ghergut, A., (2007) Management general si strategic în educatie, Ed. Polirom, Iasi. 
Guguen, N., (2007) Psihologia manipularii ţi a supunerii, Editura Polirom, Iasi. 
Hartman H.J., Glasgow N.A. (2002). Tips for the Science Teacher. Research-Based  Strategies to Help Students 
Learn. California:CorwinPress. 
Ionescu, M., (2000), Demersuri creative în predare si învatare, Editura Presa Universitara  Clujeana, Cluj-Napoca. 
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. 
Matthews, G., Deary I.J., Whitheman, M.C., Psihologia personalitaţii, Editura Polirom, Iasi. 
Mândâcanu V. (2001). Etica pedagogica. Editura Lyceum Chisinau. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul urmăreşte evidenţierea diverselor categorii de relaţii interpersonale dar şi 
a modalităţilor concrete de optimizare a acestora; 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

- Familiarizarea studentilor cu unele concepte de baza ale sociopedagogiei; 
- Dezvoltarea capacitatii de relationare a fenomenului educational cu 
diverse fenomene sociale; 
- Însusirea unor metode si tehnici sociopedagogice de cercetare a 
câmpului educational; 
- Surprinderea principalelor caracteristici ale scolii 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; 



Milcu, M., (2008), Psihologia relațiilor interpersonale; competiție și conflict, Ed. Polirom, Iasi. 
Neacsu, I., (1998) Scoala româneasca în pragul mileniului III, Editura Paideea, Bucuresti. 
Niculescu R.M. (2000). Formarea formatorilor. Editura All, Bucuresti. 
orele de dirigentie si consiliere, p. 193-199, Cluj-Napoca. 
Orford, J., (1998) Psihologia comunitatii. Teorie si practica, Editura Oscar Print, Bucuresti. 
Paun, E., (1999) Scoala – abordare sociopedagogica, Editura Polirom, Iasi. 
Paun, E., Potolea D. (2002) Pedagogie. Fundamentari teoretice si demersuri aplicative, Ed. Polirom, Iasi,  
Pâinisoara, Ovidiu (2006) Comunicarea eficienta, Editura Polirom, Iasi. 
Pâinisoara, Ovidiu (2006) Profesorul de succes; 59 de principii de pedagogie practica, Editura Polirom, Iasi. 
Stan, E., (2000) Profesorul între autoritate si putere, Ed. Teora, Bucuresti. 
Stanciulescu, E., (2002), Teorii sociologice ale educatiei, Ed. Polirom, Iasi. 
Stoica-Constantin, C., (2004) Conflictul interpersonal, Ed. Polirom, Iasi. 
Vlasceanu, M., (1993) Psihosociologia organizatiilor si conducerii, Ed. Polirom, Iasi. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Dimernsiunile managementului organizațional Dezbatere 

Controversă academică 
 

Cultură și comportament organizațional Dezbatere 
Controversă academică 

 

Relaţii interpersonale în clasa de elevi  Dezbatere 
Joc de rol 

 

Clasa problemă Dezbatere 
Joc de rol 

 

Abuzul verbal – tipologie şi modalităţi de reacţie Dezbatere 
Joc de rol 

 

Tehnici de abordare a conflictelor interpersonale Brainstorming 
Controversă academică 

 

Comportamentul pro-social Dezbatere 
Joc de rol 

 

Bibliografie: 
Iucu, R.B., (2000) Managementul si gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iasi. 
Iosifescu, S., coord. (2001), Management educational pentru institutiile de invatamant, pag.113-124, Ed. Ministerului 
Educatiei si Cercetarii, Bucuresti 
Milcu, M., (2008), Psihologia relațiilor interpersonale; competiție și conflict, Ed. Polirom, Iasi. 
Paun, E., (1999) Scoala – abordare sociopedagogica, Editura Polirom, Iasi. 
Stoica-Constantin, C., (2004) Conflictul interpersonal, 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. 

 

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 

activitatea didactică 
Fişă de observaţie curentă 5% 

Atitudine activă şi 
valorificarea experienţei 
personale 

Teste de cunoştinte ocazionale 10%  

 Referinţe din notiţele de la 
curs şi din recomandările 
bibliografice 

Evaluare scrisă 55% 

10.5 Seminar/laborator Valorificare experienţă 
personală 

Evaluare orală 15% 

Participare nemijlocită la 
activitatea didactică şi de 
cercetare 

Prezentare referate, portofolii, 
proiecte de cercetare 

15% 



10.6 Standard minim de performanţă 
 delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Aprilie 2017                    prof. Univ. Dr. Cristian Stan  prof. Univ. Dr. Cristian Stan  

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

       Prof. univ. dr. Ion Albulescu  

14.05 2017       

 

      

 

 


