
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 Psihologie Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Ciclul I. Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihopedagogie specială – în limba maghiară 

Psihopedagogie specială /Cod calificare: L060070020 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Managementul instituțiilor de învățământ special 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.Dr. Farcas Susana  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect.Dr. Farcas Susana 

2.4 Anul de  

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

III 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Pregătire în 

domeniul licenţei 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

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

Distribuţia fondului de timp: 70 

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 8 

Tutoriat  

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 70 

3.8 Total ore pe semestru 126 

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) 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C5. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră  

C6. Facilitarea incluziunii şcolare, profesionale şi sociale a persoanelor cu CES  

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
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 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap  

 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de management al educației. Școala ca 
organizație 

Prelegere, explicație  

2. Obiectivele și funcțiile educației. Predarea copiilor 

cu CES 

Prelegere, explicație  

3. Profesorul psihopedagog administrator. 
Organizarea, scopurile și conținutul educației 

Prelegere, explicație  

4. Profesorul psihopedagog - directorul scolii Prelegere, explicație  

5. Rolul profesorului psihopedagog  Prelegere, explicație  

6. Profesorul psihopedagog - profesor de clasă Prelegere, explicație  

7. Profesorul psihopedagog - consilier scolar Prelegere, explicație  

8. Profilul de competență al profesorului de educație 

specială începător 

Prelegere, explicație  

9. Interacțiunea profesor-elev, cooperare Prelegere, explicație  

10. Comunicare în clasă Prelegere, explicație  

11. Managementul conflictelor in școală Interacțiune  

12. Rezolvarea problemelor și planificare creativă Prelegere, explicație  

13. Sinteza materialului parcurs Prelegere, explicație, 

ilustrație 

 

14. Sinteza materialului parcurs Prelegere, explicație  
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7.1 Obiectivul 

general al 
disciplinei 

Prezentarea managemnetul instituțiilor speciale  

Structura învățământului special, funcționarea, sarcinile și administrarea acestora 

7.2. Obiective 
specifice al 

disciplinei 

C.5.1. Identificarea noilor orientări metodologice în domeniul recuperării, educării 
şi integrării socioprofesionale a persoanelor cu CES 

C.6.2.Explicare principalelor forme de integrare şi incluziune precum şi utilizarea 
cunoştinţelor de bază în selectarea modalităţilor optime de integrare şcolară a 

copiilor cu CES în funcţie de particularităţile acestora 

https://www.ofi.hu/tudastar/oktatasmenedzsment/menedzsment-fontossaga


Kiss L., Takács V. (2016). Kis könyv nagy ötletekhez. Módszertani Kézikönyv Fiatalok problémamegoldó és 
kreatív tervezési készségeinek fejlesztéséhez 

Kósáné Ormai V. (2010). A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. 

ELTE, Eötvös Kiadó, Bp. 95-99. 
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344. 
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tanácsadás, integráció. ELTE, BGGYK, Bp. 151-184. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de management al educației. Școala 
ca organizație 

Interacțiune  

2. Setareaobiectivelor SMART Interacțiune  

3. Metode alternative în educație Interacțiune  

4. Gestionarea școlii ca o sarcină complexă: 
managementul strategic și operațional al învățării 
și predării, schimbarea, noi înșine si altii 

Prezentare  

5. Mentalitatea de creștere – mentalitatea fixă 

(growth mindset & fixed mindset) 

Prezentare  

6. Sarcini și activități ale profesorului clasei Prezentare  

7. Metode de consiliere Interacțiune  

8. Conștiință de sine, conștientizare, trăsături de 
personalitate și aptitudine în carieră 

Prezentare  

9. Crearea unui climat de încredere, cooperare cu 

copiii dificili 

Practică  

10. Metoda Gordon,  ascultare activă în practică Prezentare  

11. Aplicarea strategiilor de gestionare a 
conflictelor 

Interacțiune  

12. Rezolvarea problemelor și planificarea 

creativă în practică 

Interacțiune  

13. Sinteza materialului parcurs Practică  

14. Sinteza materialului parcurs Prezentare  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 



  Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică (www.copsi.ro) şi anProcedurilor de atestare în conformitate cu Normele 

metodologice de aplicare a Legii 213/2004 

 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 
 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator  Activitate 15% 

  Lucrare practica, 

autoevaluare 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cea mai mare pondere din media finală o reprezintă nota obținută la examenul scris din sesiunea de 
examene de final de semestru. În cazul în care la examenul scris de final de semestru studentul nu obține  

notă de trecere (5, 00), atunci examenul nu este promovat, nici dacă indeplineste sarcinile prevăzute la 
activitățile trecute la pct. 10.5. 

Frecventarea orelor de curs este obligatorie în proporție de 85%, în caz contrar studentul de la 

învățământ cu frecvență nu se poate prezenta la examen. Absențele motivate și nemotivate de la activităț i le 
de seminar și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totalul prevăzut (3 din 14). 

Predarea și prezentarea lucrării(lor) sunt obligatorii fiind precondiție de prezentare la examen. Orice 
lucrare plagiată, copiată, identică, precum și orice inspirație, colaborare, copiere se consideră fraudă, caz în 
care persoana(ele) în cauză vor fi sancționate cu nota 1,00 (unu). Fraudarea examenelor se sancționează cu 

exmatricularea de la studii. 
Sarcinile prevăzute în decursul semestrului nu se pot recupera/compensa în perioada sesiunilor de 

examene (normală, deschisă, restanță, lichidare). 
Studenții care se înscriu în sesiuni ulterioare sesiunii normale (în sesiune deschisă, de restanță, de lichidare) 
trebuie să parcursă și să satisfacă obligatoriu toate cerințele prevăzute în semestrul respectiv (prezență 

prevăzută la diferitele activități, examene parțiale, teme, proiecte etc.). 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.04.2020       Lect.Dr. Farcas Susana 

 

 

Data avizării în departament               Semnătura directorului de departament  

17.04.2020.      Conf. Dr. Kiss Szidónia 

 

http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/

