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FIŞA  DISCIPLINEI 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ 

1.3 Departamentul AUTOMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ (D28) 

1.4 Domeniul de studii INGINERIA SISTEMELOR 

1.5 Ciclul de studii1 LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)2 

/Calificarea 

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ (cod L20601022010) 

1.7. Forma de învățământ CU FRECVENȚĂ 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII. TEORIA SI METODOLOGIA 

EVALUARII 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Emil LAZĂR 

2.3 Titularul activităților aplicative Lect. univ. dr. Emil LAZĂR 

2.4 Anul de 

      studiu 

3 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul 

disciplinei 

       (conținut)3

DC 2.7 Regimul 

disciplinei 

      (obligativitate)4 

DFac 2.8 Tipul de 

      evaluare 

E 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

▪ Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

▪ Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 

▪ Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 

▪ Tutorat 4 

▪ Examinări 4 

▪ Alte activități: consultații, cercuri studențești 6 

Total ore activități individuale 69 

3.8 Total ore pe semestru5 125 

3.9 Numărul de credite6 5 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Elemente de pedagogie, de curriculum, elemente de psihologie generală 

4.2 de competențe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă, gândire critică 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului Predarea cursului se face online / folosind videoproiectorul. Pentru unele explicații 

și răspunsuri la întrebări din sală se folosește tabla. Se asigură suport de curs în 

format electronic și acces la documentații actualizate. Procesul de predare are 

următoarea structură: 

- 70%  prezentare teoretică, pe baza suportului de curs (slide-uri);

- 30% activitate interactivă (discuții cu studenții).

5.2. de desfăşurare a laboratorului On-line, predarea cursului se desfășoară pe Google classroom. 

În cazul activităţii online, predarea se face prin intermediul platformei de e-learning 

Google Classroom, cu interacţiune audio-video prin platforma Google Meet. 
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Se asigură suport de curs în format electronic şi acces la repere bibliografice 

existente în biblioteca universităţii. 

Document de referinţă: Metodologia derulării activităților desfăşurate în UCv în 

sistem on-line 

Cod: fqwxl7 

Meet link: 

https://meet.google.com/lookup/cnggzi3gkv 

 
 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE 7 
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 Proiectarea activităţii didactice 

Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare 

Evaluarea activităţii educaţionale 

Utilizarea tehnologiilor digitale 

C
o
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țe
 

tr
a

n
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er
sa

le
 Managementul carierei și dezvoltare personal 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenţilor cu domeniul instruirii, cu conceptele  ei fundamentale, 

cu principalele teorii și modele de aplicare a demersului de predare-învățare-

evaluare 

 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 

• Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte pedagogice  de bază, a 

principalelor teorii şi modele pedagogice, a metodologiei din procesul 

de învățământ, a tipologiei lecţiei/activităţilor didactice; 

• Explicarea şi interpretarea diferitelor concepte şi modele pedagogice; 

• Cunoaşterea principalelor tendinţe în domeniul modernizării 

metodologiei didactice; 

• Formarea capacităţii de a argumenta legăturile logice dintre cele trei 

procese implicate în instruirea şcolară: predare, învăţare, evaluare; 

• Însuşirea unor strategii active de realizare a unui feed-back operativ şi 

continuu pentru viitorii elevi; 

B. Obiective procedurale 

• Utilizarea ordonată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei; 

• Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a teoriilor şi  principiilor 

pedagogice; 

• Folosirea teoriilor pedagogice pentru elaborarea unui demers didactic; 

• Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare; 

• Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare 

(orizontală, verticală, complexă totală, multiplă, ramificată şi specifică); 

• Abilitarea în utilizarea corectă a documentelor curriculare; 

• Clasificarea şi caracterizarea strategiilor, metodelor, tehnicilor 

mijloacelor, modurilor de activitate didactică, valorificând condiţiile 

utilizării lor eficiente; 

C. Obiective atitudinale 

• Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic 

al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice 

specialistului în ştiinţele educaţiei;  

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2020/Metodologia_derularii%20_activitatilor_desfasurate_in_UCv_in_sistem_on-line.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2020/Metodologia_derularii%20_activitatilor_desfasurate_in_UCv_in_sistem_on-line.pdf
file:///C:/Users/emil.lazar/Desktop/%0dhttps:/meet.google.com/lookup/cnggzi3gkv%0d
file:///C:/Users/emil.lazar/Desktop/%0dhttps:/meet.google.com/lookup/cnggzi3gkv%0d
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• Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de 

învăţare;  

• Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare 

personală şi profesională. 

 

8. CONŢINUTURI 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în problematica 

instruirii şi a evaluării. Concepte 

cheie utilizate. Raportul didactică 

generală - didactică specifică  

• Dezbaterea 

• Explicaţia 

Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 

 

2. Procesul de învăţământ 

 Delimitări conceptuale: sistem de 

învăţământ, proces de învăţământ 

Sisteme/modele de instruire 

Abordarea structurală şi sistemică 

Caracteristicile procesului de 

învăţământ 

• Prelegerea 

• dezbaterea cu oponent 

imaginar 

• explicaţia 

Referatul 

3. Relaţia predare-învăţare-

evaluare 

Sensurile ale predării 

Explicaţii cu privire la învăţarea 

şcolară  

Interdependența celor trei procese 

• prelegerea 

• utilizarea schemelor 

cognitive 

Referatul, fişa didactică 

4. Normativitatea didactică 

Derivarea norme-principii-reguli 

Principiile instruirii clasice. Noi 

principii în instruire 

• dezbaterea 

• explicaţia 

• exerciţiul 

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power–point) 

Resurse bibliografice 

5. Comunicarea didactică  

Specificul comunicării didactice 

Condiţii de eficienţă 

Tipuri de feedback 

• exemplul 

• explicaţia 

Referatul, fişa didactică 

6. Stilurile didactice  

Stilurile de predare, învăţare, 

evaluare. Factori care intervin. 

Tipuri de stiluri în predare-

învățare-evaluare. Implicaţii 

• dezbaterea 

• explicaţia 

Fişa didactică 

7. Strategii didactice – concept, 

clasificare, caracteristici 

Tipuri de strategii didactice. 

Criterii de structurare 

Alegerea strategiilor 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

Resurse bibliografice 

8. Sistemul metodelor de 

învăţământ  

Clarificări conceptuale  

Clasificări ale metodelor 

Metode clasice şi metode moderne 

de predare-învăţare 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

 

Resurse bibliografice 

9. Mijloacele de învăţământ 

Importanţă. Clasificarea 

mijloacelor de învăţământ. 

Mijloacele moderne 

Utilizarea NTIC-urilor în procesul 

de învăţământ 

• exerciţiul de reflecţie 

• problematizarea 

Referatul 

10. Forme și moduri de 

organizare a instruirii 

Organizarea pe clase şi lecţii 

Alternativele lecției 

• descoperirea 

• problematizarea 

• exercitiul 

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 
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Activitatea frontală, independentă, 

în grupuri 

11. Lecţia – esenţă şi structură 

Tipuri şi variante de lecţii 

Etape în structurare 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

Resurse bibliografice 

12. Evaluarea didactică 

 Definire, rol, operaţii, tipuri, 

forme, strategii de evaluare 

 Principalele metode folosite în 

evaluarea școlară 

Asigurarea succesului elevilor 

Implicarea elevilor în autoevaluare 

• dezbaterea 

• explicaţia 

• exerciţiul 

Resurse bibliografice, Fisa didactică 

14. Proiectarea didactică 

Necesitate. Niveluri, tipuri, etape 

Creativitatea profesorului în 

proiectare 

• simularea 

• studiul de caz 

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 
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Mogonea, F. R. (2014). Dezvoltarea personalității umane, în context curricular și extracurricular. Cluj-Napoca: 

Presa Universitară Clujeană. 
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Postelnicu, C. (2002). Fundamente ale didacticii şcolare. Bucureşti: Editura Aramis. 

Potolea, D. (coord.) (2012). Coordonate ale unui nou Cadru de Referinţă al Curriculumului Naţional. București: 
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8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în problematica

instruirii şi a evaluării. Concepte

cheie utilizate. Raportul didactică

generală - didactică specifică

• conversaţia euristică

• lucrul în grup

Fişa didactică 

2. Procesul de învăţământ

Delimitări conceptuale. Abordarea

structurală şi sistemică

Caracteristici

• dialogul

• lucrul în grup

Referatul 

3. Relaţia predare-învăţare-

evaluare

Sensurile actuale ale predării

Interacțiunile profesori-elevi, elevi-

elevi în predare, învăţare, evaluare

• conversaţia euristică

• dezbatere

• lucrul în grup

Referatul, fişa didactică 

4. Normativitatea didactică

Derivarea norme-principii-reguli

Principiile didactice – aplicaţii

practice

• dialogul

• lucrul în grup

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 

Resurse bibliografice 

5. Comunicarea didactică

Specificul comunicării didactice

Condiţii de eficienţă

Tipuri de feedback

• conversaţia euristică

• dezbaterea colectivă

• exerciţiul

Referatul, fişa didactică 

6. Stilurile didactice • reflecţia

• conversaţia

Fişa didactică 
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Stilurile de predare, învăţare, 

evaluare. Factori. Tipuri.  

Implicaţii 

7. Strategii didactice – concept, 

clasificare, caracteristici 

Tipuri de strategii didactice. 

Criterii de structurare 

Alegerea strategiilor. Aplicaţii 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

Resurse bibliografice 

Utilizarea hărților conceptuale 

8. Sistemul metodelor de 

învăţământ  

Metode clasice şi metode moderne 

de predare-învăţare 

• descoperirea 

• exerciţiul  

• problematizarea 

Resurse bibliografice 

Utilizarea hărților conceptuale 

9. Mijloacele de învăţământ 

Conţinut şi importanţă 

Clasificarea mijloacelor de 

învăţământ 

Exigenţe psihopedagogice în 

utilizarea mijloacelor de 

învăţământ 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

Referatul 

10. Forme și moduri de 

organizare a instruirii 

Organizarea pe clase şi lecţii 

Alternativele lecției 

Activitatea frontală, independentă, 

în grupuri 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

 

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 

 

11. Lecţia – esenţă şi structură 

Tipuri şi variante de lecţii 

Etape în structurare. Modele 

• exerciţiul de reflecţie 

• descoperirea 

• problematizarea 

• modelarea 

Resurse bibliografice 

 

12. Evaluarea didactică 

Funcții. Principalele metode 

folosite în evaluare. Construirea 

probelor. Aplicaţii 

• descoperirea 

• problematizarea 

• exerciţiul 

 

Resurse bibliografice, Fisa didactică 

 

Aplicaţii: Proiectarea unei probe de 

evaluare 

13. Proiectarea didactică 

Niveluri, tipuri, etape 

Analiza unor modele de 

planificări, proiectări, proiecte de 

lecţii. Aplicaţii 

• descoperirea 

• problematizarea 

• analiza documentelor 

curriculare 

• modelarea 

(Alte) resurse folosite: calculatorul 

(prezentarea în power –point) 

Aplicaţii: Proiectarea pe unităţi de 

învăţăre 
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*NOTE:  

1. Seminariile se vor desfășura pe bază de intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care vor fi luate în 

considerare la evaluarea finală.  

2. Lucrările vor fi realizate în echipă.  
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9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR

COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN

DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

▪ corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor pedagogice însușite la nivelul disciplinei – vor

satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor educației

▪ competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările

reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul învățământului

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic,  gradul de satisfacție al 

reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale  și transversale dobândite de 

către absolvenții programului de pregătire psihopedagogică. 

În cazul activităţii online, examenul se desfăşoară cu interacţiune audio-video şi transfer de documente prin Google 

Crassroom şi Meet. Studenţii primesc simultan subiecte individualizate alese aleator din lista de subiecte comunicată 

anterior; timpul de răspuns este limitat. Tratarea subiectelor se face olograf, răspunsurile se fotografiază şi se transmit 

cadrului didactic folosind platforma dedicată. Baremul de notare este comunicat studenţilor.  

▪ Document de referinţă: Metodologia derulării activităților desfăşurate în UCv în sistem on-line

10. EVALUARE

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs - Înțelegerea fundamentelor

teoretice corespunzătoare

fundamentelor pedagogiei și

teoriei curriculumului.

- Capacitatea de a realiza

conexiuni între noțiunile

predate.

- Capacitatea de analiză și

sinteză într-o situație

concretă.

• pentru activitățile

de seminar: analiza

produselor și intervențiilor

studentului în activitățile de 

seminar + participarea la 

realizarea și prezentarea 

produselor activitatii (pentru 

elaborarea căruia se vor 

folosi cel puțin 3 surse 

bibliografice)  

• pentru activitățile

de curs - examen scris: 

calitatea și coerența tratării 

celor 2 subiecte  abordabile 

în manieră  explicativ-

argumentativă (30%) + un 

subiect  de analiză și 

interpretare (20%) 

70% 

10.5 Activități aplicative 

Seminar/Laborator 

- Implementarea corectă și

funcționalitatea aplicării

fundamentelor pedagogiei și

teoriei curriculumului.

- Interpretarea rezultatelor;

- Soluțiile aplicațiilor se

prezintă și se discută în

cadrul grupei.

- Verificare pe parcurs și

testare finală

30% 

10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în 

care se verifică stăpânirea lui) 

▪ Obținerea a minim 50% din punctajul verificărilor pe parcurs, testărilor de laborator și examenului final;

▪ Calculul notei finale se face prin rotunjirea la notă întreagă a punctajului final;

▪ Achiziționarea cel puțin a competențelor: C1,2;  CT1.

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2020/Metodologia_derularii%20_activitatilor_desfasurate_in_UCv_in_sistem_on-line.pdf
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Notă: 

1) Ciclul de studii - se alege una din variantele: L (licență)/ M (master)/ D (doctorat).

2) Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.

3) Tip (conținut) - se alege una din variantele:

• pentru nivelul de licență: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC

(disciplină complementară);

• pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaștere avansată).

4) Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ FC

(disciplină facultativă).

5) Se obține prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 și 3.7.

6) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).

În cazul DAE 1 pct. credit este egal cu 25 de ore de studiu.

7) Aspectul competențelor profesionale și competențelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS

5703/18.12.2011. Se vor prelua competențele care sunt precizate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul

Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de

studiu de la pct. 1.4 și programul de studii de la pct. 1.6 din această fișă, la care participă disciplina.

8) Se recomandă ca cel puțin un titlu să aparțină colectivului disciplinei iar cel puțin 2-3 titluri să se refere la lucrări relevante

pentru disciplină, de circulație națională și internațională, existente în biblioteca UCv.

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL

