
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 SOCIETATE, EDUCAȚIE ȘI INTERCULTURALITATE  

PMR 3222 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Nicoleta Marțian 

Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Nicoleta Marțian 

Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan 
2.4 Anul de studiu II  2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 
 

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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 20 
Examinări  20 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 140 
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 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie  • 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie • 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• proiectarea/planificarea programelor şi a activităților de (auto)formare și (auto)dezvoltare 
instituţională şi personală în sensul promovării unor proiecte comunitare  

• utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activităților 
profesionale şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a deciziilor manageriale (la 
nivelul instituţiei, al catedrelor, al claselor de elevi, precum şi la nivel individual). 

• studierea oportunităţilor pe care le oferă mediul contemporan pentru o mai bună implementare a 
obiectivelor propuse, valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor educaţionale calitative şi 
cantitative, a cercetărilor-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea 
pedagogică într-o componentă firească a practicilor sale educative  

• identificarea unor strategii pertinente de dezvoltare a acţiunilor comunitare 
• capacitatea  unui  management pertinent al situaţiilor  cu care se confruntă societatea 

contemporană  
• sa-şi sporeasca eficienta relatiilor interculturale, sa-si mareasca gradul de deschidere, de a 

accepta ceea ce este diferit.  
• Să organizeze şi să coordoneze proiecte în parteneriate cu autorităţi locale, alţi factori 

educativi 

• 
C

om
pe

te
nţ

e 
tr

an
sv

er
sa

le
 

• comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;  

• leadership strategic; 
• învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 

• reflecţie critică şi constructivă; 

• autonomie şi responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate 
• Exersarea didactica a unor activitati instructiv-educative 

• 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Educația centrată pe competențe - factor esențial în 
relația societate – educație –interculturalitate. 
Precizări conceptuale  

Prelegerea 
intensificată 

- 

Școala și comunitatea. Dimensiuni culturale si 
interculturale 

Brainstorming  

Educație pentru comunitate. Bune practici în 
formarea parteneriatelor școală-comunitate. 

Prelegerea 
intensificată 
Exemplificare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Sa-si insuseasca constructe teoretice si modele actionale ce vin in 
sprijinul reorientarii perceptiei, gandirii, simtirii si actiunii in sensul 
interculturalului.   

• 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Sa-si formeze atitudini si valori necesare proceselor educationale care 
converg inspre realizarea acelui tip de model uman ce corespunde 
cerintelor sociale ale momentului 

• dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de propria lor 
interrelaţionare cu comunităţile diferite 

• dezvoltarea unor valori şi atitudini realiste şi optimiste privind rolul 
educaţiei interculturale în dezvoltarea personalităţii umane. 

• 



Cultura postmodernă 

Educatia ca investitie culturală .Constructia 
europeana a interculturalitatii. Patrimoniul cultural 

Conversaţia euristică 
Dezbaterea 

 

Comunicarea interculturala: Patrimoniul cultural Demonstraţia  
Societate, școală, patrimoniu, educație Problematizarea 

Discuţia 
 

Formele si metodologiile de realizare a educatiei 
interculturale 

Exemplificare 
Dezbatere 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Introducere si problematica. Bibliografie Conversaţia euristică  
Atelier de lucru- Dimensiuni culturale si 
interculturale 

Discuţia. 
Demonstraţia 

 

Atelier de lucru - Patrimoniul cultural Brainstorming  
Atelier de lucru - Patrimoniul cultural Conversaţia euristică  

Activitati didactice in spiritul educatiei 
interculturale. Panel. 

Brainstorming  

Societate și interculturalitate în Romania: 
învățământul românesc din perspectiva educatiei 
interculturale 

Problematizarea 
Dezbaterea 

 

Globalizare şi interculturalitate Brainstorming 
Empatia 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE: 

Gh. Bunescu, Scoala si valorile morale, Bucuresti, 1998 

Ciot, M.-G., Educație și societate, Eikon, Cluj-Napoca, 2012. Constantin Cucos, Educatia-dimensiuni 
culturale si interculturale, Iasi, 2000 

Teodor Cozma (coord.), O noua provocare pentru educatie: interculturalitatea, Iasi, 2001 

P.Dasen, Christiane Perregaux, Micheline Rey, Educatia interculturala. Experiente, politici, strategii, 
Iasi, 1999 

Jacques Delors (coord.), Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale 
pentru Educatie in secolul XXI, Iasi, 2000 

Dewey, J., Fundamente pentru o știință a educației, Editura Didactică și pedagogică, București, 1992 

Giussani, L., Riscul educativ. Creație de personalitate și de istorie, Corint, Bucurețti, 2005. 

Mândruţ, O., Catană, L., Mândruţ, M., Instruirea centrată pe competenţe. Cercetare-inovare-formare-
dezvoltare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, 2012. 

Anca Nedelcu, Fundamentele educatiei interculturale. Diversitate, minoritati, echitate, Iasi, 2008  

BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: 

Constantin Cucos, Pedagogie, Iasi, 2002 

Nicolae Basarab, Transdisciplinaritatea, Iasi, 1999 



N. Rambu, Filosofia valorilor, Bucuresti, 1997 

George Vaideanu, Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, 1988 

Vasile Flueras, Teoria si practica invatarii prin cooperare, Cluj-Napoca, 2005 

 

 

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

•  Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptarea profesorilor din şcolile din învăţământul 
preuniversitar, cu exigenţele apartenenţei României la UE 

 

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

nota finală 
10.4 Curs Sa demonstreze 

capacitatea formatorului 
de interelaţionare cu 
comunitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea  

Colocviu 60% 

10.5 Seminar/laborator activităţi aplicative 
atestate/laborator/lucrări 
practice/proiect etc. 

Elaborarea unui proiect 
care sa integreze didactic 
un element de patrimoniu 
din perspectivă 
interculturală 

40 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Să dobândească competenţe care demonstrează creativitatea de acţiune şi înţelegerea diversităţii 

unei societăţi 
 

 

Data completării           Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20 06 2019..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


