
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 

Management educaţional (IF) 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea internă şi externă a instituţiilor de învăţământ 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Denisa Manea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa Manea 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DSIN 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 10 
Examinări  2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual 85 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite   5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum  Parcurgerea bibliografiei recomandate şi a curriculumului disciplinei  
4.2 de competenţe  Operarea corectă cu termenii cheie ai disciplinei 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Condiţii optime de învăţare proactivă şi interactivă. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Condiţii de învăţare prin explorarea de bune practici la nivel naţional, 
problematizări şi  soluţii inedite ale  praxisului educaţional în plan 
internaţional 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Managementul programelor, proiectelor și organizațiilor educaţionale; 
 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor curriculare, 

activităților manageriale. 
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 Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a propriei 

activități profesionale şi manageriale. 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Cursul este structurat la nivelul  a cinci module cu 
accent pe procesul de evaluare al instituţiei. În 
organizarea tematică se face apel la 
interdisciplinaritate, fiind evidenţiate şi valorificate 
conceptele, termenii şi cuvintele cheie aferente  
disciplinelor fundamentale ale programului de studiu. 

  

Modulul1: Evaluarea organizaţională: conceptualizare, 
funcţii, componente 
  

Explicaţia  
Prelegerea interactivă 
Dezbatere 

Stabilirea de conexiuni 
informaţionale 

Modulul 2: Abordarea sistemică a procesului de 
evaluare şi autoevaluare 

Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Învăţarea activ-
participativă prin 
maximizarea  utilizării 
achiziţiilor anterioare, 
experienţelor acumulate  

Modulul 3: Strategii şi mecanisme ale evaluării 
externe a instituţiilor de învăţământ 
 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Problematizarea 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Evidenţierea documentelor 
legislative şi analiza 
experienţelor, a bunelor 
practici înregistrate 

Modulul 4: Dimensiunea formativă a evaluării interne 
la nivelul instituţiilor de învăţământ 
 

Exerciţiul  
Expunerea 
Reflecţia individuală 

Valorificarea 
interacţiunilor pozitive, a 
experienţelor proprii a 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea mecanismelor şi a legislaţiei în realizarea evaluării  interne şi 
externe a instituţiilor de învăţământ. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

• Să coordoneze procesul de evaluare internă pentru o bună gestiune 
ulterioară a reglajului şi autoreglajului; 
• Să respecte şi aplice în mod riguros documentele legislative în vigoare 
privind strategia de evaluare a instituţiei de învăţământ; 
• Să elaboreze  proceduri şi fişe de evaluare a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic; 
• Să discrimineze şi aplice strategii motivaţionale optime, de coping la stres şi 
obţinere a satisfacţiei profesionale; 
• Să gestioneze eficient procesul evaluativ şi autoevaluativ apelând la 
coachingul managerial. 



şi colectivă studenţilor care lucrează în 
învăţământ. 

Modulul 5: Evaluarea performanţelor profesionale şi 
coachingul managerial  

Conversaţia euristică 
Exerciţiul 
 

Analiza practicilor 
existente 

Bibliografie: 
 Abăcioaie, D. Andrei, A., (2005). Ghidul directorului de şcoală (Pledoarie pentru managementul de calitate 

în şcoli). Bacău: Editura Casei Corpului Didactic 
 Amado, G, Guittet, A. (2007). Psihologia comunicării în grupuri. Iaşi: Editura Polirom  
 Anghelache, V. (2000). Climatul organizaţional - cauză sau efect al dezvoltării. Bucureşti: Editura  Economică 
 Armstrong, M. (2006).  Managementul Resurselor Umane. Bucureşti: Editura Codecs 
 Boboc, I. (2003). Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice, în 

vol. 1, Comportament organizaţional. Bucureşti: Editura Economică 
 Boncu, Ş., (2002).  Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Editura Polirom 
    Chiş, V. (2005). Pedagogia contemporană - Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: Editura Casei Cărţii 

de Ştiinţă 
    Chiricǎ, S. (2003). Inteligenţa organizaţiilor. Rutinele şi managementul gândirii colective. Cluj-Napoca 

Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ 
    Cole G.A. (2000). Managementul personalului, lucrare realizată cu sprijinul Know-How Fund în cadrul 

programului British Books for Managers, Bucureşti: Editura Editura Codecs 
    Craiovan, M. P. (2008). Psihologia muncii şi a resurselor umane. Bucureşti: Editura Renaissance 
    Danieles, A. C. (2007). Managementul performanţei, Strategii de obţinere a rezultatelor maximale de la 

angajaţi. Iaşi:  Editura Polirom 
    Dâncu, V. (2000).  Comunicarea in managementul instituţionl. Cluj-Napoca: Editura Gewalt 
    Di Mattia, D. (2007). Coaching cognitiv comportamental în organizaţii. Antrenamentul eficienţei raţionale. 

Cluj-Napoca: Editura ASCR 
    Dragomir, M. coord.(2004). Puncte de vedere privind managementul inspecţiei şcolare. Cluj-Napoca: Editura 

Eurodidact 
    Enăchescu, C. (2008).  Tratat de psihologie moral. Iaşi: Editura Polirom 
 Iosifescu, S., coord. (2001). Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Bucureşti: 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării  
 Iosifescu, S. (2013). Manual de evaluare internă a calităţii: manualul formatorului. Bucureşti: ARACIP 
 Lupan, R. (2004). Cultura organizaţiilor şi potenţialul lor de schimbare. Model în analiza organizaţiilor 

româneşti. Cluj-Napoca: Editura Imprimeria Adealului 
 Manea A.,D.(2013). Managementul organizaţiei şcolare. Implicaţii ale  managementului democratic-

participativ la nivelul unităţii şcolare de tip incluziv. Cluj-Napoca: Editura Eikon   
 Manea A., D.(2015). Inovaţia în managementul instituţiilor educaţionale, în  Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Elsevier Publishing vol. 209, pp. 310-315  
 Manea A., D. (2009). Etosul organizaţiei şcolare. Implicare, participare şi decizie organizaţională, în vol. 

Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, Cluj -Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 180-184  
 Mihăilă, V.C. (2013). Manual de evaluare externă a calităţii. ARACIP, ediţia I. 
 Neculau, A., (coord.). (2000). Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii. Iaşi: Editura Polirom 
 Neculau, A.(2007). Dinamica grupului şi a echipei. Iaşi: Editura Polirom 
 Novac, C., Iosifescu, Ş. (2015). Influenţa evaluării externe asupra calităţii educaţiei. Bucureşti: Raport de 

cercetare ARACIP, Vol.I. 
 Pânişoară, G., Pânişoară, I.O. (2005).  Motivare eficientă. Iaşi: Editura Polirom 
 Pânişoară, G., Pânişoară, I.O. (2007).  Managementul resurselor umane, Ghid practic, Ediţia a-II-a, Iaşi: 

Editura Polirom 
 Pintea, S. (2007). Elemente de psihologie anteprenorială, Repere teoretico-experimentale, Cluj-Napoca: 

Editura ASCR  
 Pitariu, H. (2000). Managementul resurselor umane. Evaluarea performanţelor profesionale. Bucureşti: 

Editura  All Beck 
 Stan, C. (2000). Autoevaluarea şi evaluarea didactică.  Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană 
 Stan, N.C., Manea, A.D. (2014). Institutional visibility - criterion of the effectiveness of educational marketing 

actions. Case study, în  Procedia -Social  and Behavioral Sciences, Vol. 127C, pp. 98-102 
 Stoica, M.(2007). Elemente de psihologie managerială. Cluj-Napoca: Editura Risoprint 
 Stoica-Constantin, A.(2004). Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare si diminuarea efectelor, Iaşi: 

Editura Polirom  



 Ticu, C. (2004). Evaluarea psihologică a personalului. Bucureşti: Editura Polirom  
 Vlăsceanu, M. (2003). Organizaţii şi comportament organizaţional. Bucureşti: Editura  Polirom 
 Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Bucureşti: Editura Polirom 
 Zaharia, D., Iorga, G., Sibiştenu, L. (2008). Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ 

preuniversitar. Piteşti: Editura Paralela 45   
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Criterii de eficienţă instituţională  
 

Conversaţia 
Brainstormingul 

 

Mecanisme şi proceduri de evaluare instituţională, 
analiză reflexivă şi autoreglaj 

Dezbaterea 
Focus-grup 
Studiul de caz 

Analize şi proiecţii pe baza 
studiilor de caz  

Relaţia motivaţie-performanţă Brainstormingul 
Studiul de caz 
Reflecţia colectivă 

Reflecţii analitico-critice 
asupra experienţelor de 
viaţă 

Stres profesional versus satisfacţie profesională Controversă 
academică  
Joc de rol 

Valorificarea experienţelor 
proprii, ale studiilor de 
specialitate interne şi 
internaţionale 

Dinamica relaţiei autoevaluare-evaluare Exerciţiu 
Dezbaterea 
Focus-grup 

 

Bibliografie: 
 Băban, A.,(1998). Stres şi personalitate. Cluj– Napoca: Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ  
    Gherguţ, A. (2007). Management general şi strategic în educaţie, Iaşi: Editura Polirom  
 Nicolescu, O., (2001). Metodologii manageriale. Bucureşti: Tribuna Economică  
 Manea, A.D. (2015). Trening of the competencies. An exploratory study, în Studia  Universitatis Babeş-Bolyai 

Psychologia-Pedagogia, pp.21-29, Ediţia 2.  
 Manea, A.D. (2009). Conditions for efficient function of the school organization, în Educaţia 21, Colecţia 

Ştiinţele Educaţiei, pp. 87-101, Nr. 7  
 Manea, A.D, Stan, N.C. (2012).  Implications of professional stress   in the school environment-a comparative 

study, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Psychologia Pedagogia, pp.181-190, Ediţia 2. 
 Stan, N.C., Manea, A.D. (2015). Divergența relației evaluare-autoevaluare în învățământul universitar. Date 

experimentale, în Elsevier Publishing, Procedia - Social and Behavioral  Sciences, vol  209, pp. 497-502 
 Voiculescu, F. (2004). Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ. Bucureşti: Editura 

Armis Print   
 *** Ministerul Educaţiei Naţionale, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS), 

Bucureşti, 1999 
 

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

 Realizarea corectă şi transparentă a evaluării  la nivel intern şi extern  a instituţiei de învăţământ şi 
capacitate de autoreglaj; 

 Implicarea responsabilă în identificarea de probleme şi soluţii pentru gestionarea eficientă a resurselor 
umane, materiale şi financiare ale instituţiei. 

 

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

nota finală 
10.4 Curs    

Valorificarea 
coordonatelor legislative 
în vigoare şi a practicilor  
înregistrate; 
Atitudine activ-

Teste de cunoştinte   10% 



participativă şi  reflexiv 
critică. 

 Capacitatea de a elabora 
răspunsuri corecte, de a 
expune problematicii în 
relaţie directă cu soluţiile 
dezirabile în baza notelor 
de curs şi a  
recomandărilor 
bibliografice. 

Evaluare scrisă 60% 

10.5 Seminar/laborator Valorificarea 
informaţiilor, a studiilor de 
caz realizând o analiză 
pragmatică şi interpretări 
argumentate.  

Evaluare orală 
Studiu de caz 

15% 

Analize şi interpretări 
argumentative de date. 

Prezentare portofolii.  15% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Operaţionalizarea corectă cu conceptele şi termenii-cheie aferenţi curriculumul disciplinei; 
 Aplicaţii practice superpozabile disciplinei studiate. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   30.04 2018             

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament
 14.05. 2018                       Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

                           

 

        

 


