
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2 Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul pentru  Pregătirea Personalului Didactic 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Modul Pedagogic II 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  PRACTICA PEDAGOGICĂ - MP II Cod: MP 04 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Dorin Opriş 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2      curs 0 3.3. seminar 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5.    curs 0 3.6. seminar 42 

 

Distribuţia fondului de timp 

 

Ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 0 

 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Număr de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum - parcurgerea disciplinelor teoretice  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 



 
 

 

 

 

8. Conţinut 

Nr. crt. Activitatea desfăşurată Cine participă Săptămâna 

1. • Organizarea practicii pedagogice (întâlnirea cu 

mentorul, împărţirea studenţilor pe grupe, planificarea 

asistenţelor la ore) 

 

toţi studenţii 

 

S1 

2. • Prezentarea la unităţile de învăţământ 

• Asistenţe la orele model predate de mentor 

• Analiza lecţiilor 

• Împărţirea grupei de studenţi în subgrupe de 2-3 

studenţi, pentru fiecare clasă de elevi  

grupele de studenţi 

 

 

 

 

S2 

3. • Asistenţe la oră la clasele repartizate fiecărei subgrupe 

• Analiza lecţiei 

• Planificarea studenţilor şi primirea indicaţiilor privind 

proiectarea unei secvenţe de lecţie ce urmează să fie 

predată împreună cu mentorul 

• Proiectarea de către fiecare student din subgrupă a 

secvenţei din lecţie şi discutarea proiectului cu mentorul 

subgrupele de studenţi S3-8 

4. • Predarea secvenţei de lecţie împreună cu mentorul 

• Autoanaliza şi analiza activităţii 

subgrupele de studenţi S9-10 

6. Competenţe specifice acumulate 
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CP1 Proiectarea activităţii didactice; 

CP2 Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare; 

CP3 Evaluarea activităţilor educaţionale; 

CP4 Utilizarea tehnologiilor digitale; 

CP5 Cunoaşterea consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor; 
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7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l - Formarea competenţelor de planificare şi proiectare a activităţii didactice la disciplinele de specialitate şi de 

implementare în practica didactică.; 

- Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice unui cadru didactic. 
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– Formarea capacităţii de analiză şi sinteză a conţinuturilor programei şcolare 

– Dezvoltarea capacităţii de întocmire a documentelor şcolare de planificare şi proiectare a activităţii 

didactice  

– Identificarea tipurilor de lecţii şi a momentelor lecţiilor, în dinamica desfăşurării activităţii didactice.  

– Formarea abilităţilor de identificare şi aplicare a metodelor şi procedeelor didactice, în situaţii de învăţare 

diverse  

– Formarea capacităţii de proiectare şi coordonare a activităţilor educative, de colaborare, observare şi 

îndrumare a colectivelor de elevi.  

– Formarea abilităţilor de comunicare şi colaborare cu părinţii.  

– Formarea capacităţii de observare şi evaluare a comportamentului şcolar şi social al elevului  

– Formarea capacităţii de orientare şi îndrumare şcolară a elevilor. 

– Formarea simţului critic în evaluarea activităţii didactice. 

 



 
 

• Asistenţe la ore la alte subgrupe 

• Proiectarea orelor desfăşurate individual 

5. • Predarea individuală de secvenţe de lecţii 

• Autoanaliza şi analiza lecţiei 

• Asistenţe la ore la colegii din subgrupă 

• Proiectarea orelor ţinute individual şi discutarea 

proiectului 

subgrupele de studenţi S11-13 

6. Completarea portofoliului de practică pedagogică toţi studenţii S14 
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Data completării           Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar 

  29.09.2017                    ______________________                     Lect. univ. dr. Dorin Opriş 

 
 

Data avizării în Departament                                              Semnătura Directorului de Departament 

  29.09.2017                                                                             Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina                 

 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt  revizuite anual şi adaptate la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile comunităţii. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 
In conformitate cu baremul 

stabilit  

Evaluare sumativă-examen 

scris 
0 % 

10.5 Seminar/ Laborator 

 

Observarea sistematică a 

studenţilor pe parcursul 

activităţilor individuale şi /sau 

de grup, proiectul, portofoliul 

 

Evaluare formativă- analiza 

produselor activităţilor 

individuale şi /sau de grup, a 

proiectelor şi a portofoliilor 

întocmite  

 

100 % 

10.6 Standard minim de performanţă: 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3. 

 


