
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE 
1.4 Domeniul de studii MASTER 
1.5 Ciclul de studii STIINTELE EDUCATIEI 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

DESIGNER INSTRUCTIONAL 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE PROFIL PMR 3220 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Nicoleta Marțian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Nicoleta Marțian 
2.4 Anul de studiu II  2.5 Semestrul 4 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 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 4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 126 
3.8 Total ore pe semestru 182 
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 

- 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Pregatirea studentilor pentru desfasurarea activitatii de  designer instructional. Facilitarea 

procesului didactic 

• Formarea competentelor specifice studiului masteratului    

• Elaborarea unor programe analitice anuale si trimestriale ale sistemului de lectii; a unor 
planuri de învățământ 

• Prelucrarea unor secvente diidactice prin selectionarea, structurarea si esentializarea 
informatiilor 

• Fixarea unor strategii didactice pentru predarea anumitor continuturi 
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• Cunoasterea organizarii si functionarii unei unitati de învatamînt preuniversitar și 
universitar; 

• Exersarea didactica a unor activitati instructiv-educative 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii  
- - Disciplina are doar lucrări 

practice 
Bibliografie 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii  
1.Practica pedagogică - sistemul de referinţă. 
Introducere si problematica. Bibliografie 

Conversația 
Demonstrația 
Exercițiul 

 

2.Componenta pedagogică -Atelier practic de lucru Demonstrația 
Exercițiul 

 

3. Componenta pedagogică -Atelier practic de lucru Comparația  

4.Componenta pedagogică - Atelier practic de lucru  Munca cu manualul 
Analiza 
Observația 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Pregatirea psihopedagogica si aprofundarea si largirea cunostintelor in 
domeniul didacticii; formarea unor deprinderi didactico-metodice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Cunoasterea aspectelor organizatorice, de continut si de conducere a 
scolii și universității; initierea in activitatile didactice si metodice; 
cercetarea si intelegerea unor probleme psihopedagogice specifice 
ciclului gimnazial, liceal și universitar 

• Deprinderea unui spirit critic vis-a-vis de tot cea ce înseamnă design 
instrucţional. 

• Abilitatea de a gestiona metodele şi mijloacele de predare într-un 
cadru dat şi pe o tematică stabilită. 

• Dezvoltarea abilităţilor de a comunica 
• Deprinderea competențelor didactice 
• Deprinderea competențelor de cercetare didactică 



5.Componenta pedagogică - Atelier practic de lucru  Munca cu manualul 
Analiza  
Observația 

 

6. Componenta de cercetare -iniţiere în cercetarea 

educaţională și designul instrucțional 

Lucrări aplicative 
Analiza  
Observația 

 

7. Componenta de cercetare -iniţiere în cercetarea 

educaţională și designul instrucțional 

Lucrări aplicative 
Analiza  
Observația 

 

8. Componenta de cercetare -iniţiere în cercetarea 

educaţională și designul instrucțional 

Lucrări aplicative 
Analiza  
Observația 

 

9. Componenta de cercetare -iniţiere în cercetarea 
educaţională și designul instrucțional 

Munca în grup 
Demonstrația 
Exercițiul 

 

10. Componenta complementară  

-consilierea şi educaţia  copiilor și a studenților cu 

CES 

-şcoala/universitatea şi comunitatea 

-media în educaţie 

-management şcolar 

 

Demonstrația 
Exercițiul 

 

11. Componenta complementară  

-şcoala/universitatea şi comunitatea 

-media în educaţie 

-management şcolar 

 

Demonstrația 
Exercițiul  

 

12.Componenta complementară  

-şcoala/universitatea şi comunitatea 

-media în educaţie 

-management şcolar 

 

Problematizarea 
Discuția dirijată 
Demonstrația 
Exercițiul 

 

13.Componenta complementară 

-media în educaţie 

-management şcolar și universitar 

 

Problematizarea 
Discuția dirijată 
Demonstrația 
Exercițiul 

 

14.Evaluarea practicii pedagogice Analiza 
Observația 

 

Bibliografie 
.Marţian N., Repere actuale în predarea religiei, Ed. Napoca StarCluj-Napoca, 2007. 

.Martian N., Marţian S., Pour une pedagogie d’apprentissage dans l’enseignement religieux, Napoca Star, 

Cluj Napoca, 2008. 



Marţian N., Ghid de practică pedagogică, PUC, 2018 

Edu.ro 

Site-uri web cu profil educațional 

Alte documente si ghiduri didactice 

 

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

•  Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Licee şi Şcoli generale,organizații 
școlare). 

 

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

nota finală 
10.4 Curs Disciplina are doar 

lucrări practice 

- - 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la temele 

de seminar  

Intocmirea unui portofoliu 

Evaluare pe parcurs 
 
 
 
Evaluare  finală 

50 % 
 
 
 
50 % 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
•  Dobândirea unui pachet minimal de cunoştinţe teoretice și practice specifice procesului didactic al 

designului instrucțional. 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..............................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

........................................... 


