
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Practică de profil  
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector universitar dr. Dana Jucan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector universitar dr. Dana Jucan 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 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 4 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 56 
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 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: realizarea stagiului de practica 56 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Şcoli și gradinițe 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Şcoli şi grădinițe 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 1. Managementul programelor, proiectelor și organizațiilor educaţionale.  

2. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor curriculare, 

activităților manageriale. 

3. Managementul carierei, al resurselor umane, al competenţelor profesionale și 

manageriale şi al performanţei instituţionale. 
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1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale şi manageriale. 

2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, specifice desfăşurării 

activității de management educațional. 

3. Comunicarea eficientă, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie 

personală, asertivitate, argumentare, respect faţă de membrii organizaţiei 

şcolare. 

4. Dezvoltarea unui comportament orientat umanist, prin respectarea principiilor, 

normelor și valorilor presupuse de etica și deontologia profesiei didactice şi de 

statutul de manager în unităţile educaţionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   
   
   

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea abilităţilor specifice unui manager educațional prin realizarea de 
stagii practice în cadrul instituțiilor educaționale 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Familiarizarea cu principalele activităţi desfăşurate de către managerul 
educațional 

Identificarea atribuţiilor managerului educațional, specificate prin fişa 
postului 

Analiza principalelor documente curriculare necesare activităţii managerului 
educațional. 

Elaborarea de instrumente necesare activităţii managerului 



Bibliografie 
 
 
 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S 1-2 

Modulul 1 

 Prezintă principalele atribuţii ale managerului 

educațional specificate prin fişa postului 

Realizarea stagiilor de practică 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

S3-4 

Modulul 2 abordează problematica activităţii 

managerilor educaționali 

Realizarea stagiilor de practică 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

S5-6 

Modulul 3 prezintă principalele instrumente de lucru 

utilizate în activitatea managerilor educaționali 

Realizarea stagiilor de practică 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

S 7-8    Realizarea stagiilor de practică   
S 9-10  Realizarea stagiilor de practică   
S 11-12 Realizarea stagiilor de practică   
S 13-14 Realizarea stagiilor de practică   
   
Bibliografie  
 
A. Băban (2001), Consiliere educaţională, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 
 
 
 

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

 
Familiarizarea studenţilor cu problematica managementului educational 

Realizarea stagiilor de practică care să corespundă ulterior, realizării profesiei de manager 
educational 
 

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

nota finală 
10.4 Curs    

   
10.5 Seminar/laborator Realizarea corectă a 

pieselor portofoliului 
Portofoliul 25 % 

Prestaţia în cadrul Stagiul de practica 75 % 



stagiului de practica 

 
10.6 Standard minim de performanţă 

  
Realizarea punctuală a sarcinilor de proiectare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice în 
condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată 
 
 
 
 

 

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 

 


