
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 Psihologie Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii 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 Politici educaționale și sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Farcas Susana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Farcas Susana 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DD 

 
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 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: 60 
ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 60  

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 4 

4.  Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
 
 

4.1 de curriculum 

4.2 de competenţe 

 
5.  Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 



5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 





6.  Competenţele specifice  acumulate 

 

 
Competenţe 
profesionale  

 Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi 
grupuri ţintă 

 Realizarea programelor educaţionale 

 Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale 

 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii 

de persoane / grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, 

angajați etc.) 

 Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice domeniului 
Ştiinţe ale educaţiei 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate 
pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale,

interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din 

domeniul ştiinţelor educaţiei 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul 

vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue 

 
7.  Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Formarea competențelor studenților de evaluare, analiză, eventual 

proiectare, creare și implementare a politicilor educaţionale. 

7.2 Obiectivele specifice  Descrierea unor orientări contemporane în procesul 

educaţional, care afectează fenomenul educaţional la nivel 
macro; 

 Compararea politicilor educaţionale naţionale, europene 

şi mondiale; 
 Dezvoltarea capacităţilor de a analiza un text de politică 

educaţională şi realizarea de analize de politici educaţionale; 

 Elaborarea unei politici educaţionale, pe o temă la alegere; 
 Elaborarea de strategii instituţionale pentru organizaţii din 

domeniul învăţământului; 

 Exersarea abilităţilor de gândire de ordin superior, cu 
focalizare pe gândirea de tip strategic şi critic; 

 Dezvoltarea interesului pentru analiza tendinţelor de evoluţie 

socială şi a modului în care acestea se reflectă în politicile publice 
educaționale 

 

8.  Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Ce sunt politicile educaţionale? Relația dintre: 
Politici publice, politici educaţionale, politic i 

instituţionale, sistem educaţional – clasificarea 
UNESCO a sistemelor educaţionale. 

Prelegere, Dezbatere,  



2. Politici educaţionale naţionale, europene şi 
mondiale. Compararea unor documente 
naţionale, europene şi mondiale care prevăd 

măsuri pentru educaţie: Declaraţia de la Bologna, 
Millenium Development Goals, NCLB (No Child 

Left Behind), politici curente ale MEN și IȘE. 

Prelegere,  Dezbatere,  

3. Elaborarea politicilor educaţionale. Etapele în 
elaborarea politicilor educaționale: 

a. Analiza situaţiei existente 

b. Elaborarea opţiunilor politice 

c. Evaluarea opţiunilor politice 

d. Adoptarea deciziei politice 

e. Planificarea şi implementarea politicii 
f. Evaluarea impactului politicii 

Prelegere, Dezbatere,  

4. Analiza politicilor educaționale. Cum  se realizează 

o analiză politică pentru sistemul educaţiona l? 
Indicatori/ benchmarks. 

Prelegere, Dezbatere,  

5. Elemente de strategie instituţională. Modalităţi de 

creare a unei culturi instituţionale Strategie: 

misiune, viziune, valori, plan strategic, plan de 

acţiune, pachete de măsuri 

Prelegere, Dezbatere,  

6. Analiza misiunii, viziunii şi valorilor unor 

instituţii de învăţământ şi a unor organizaţii cu 

domeniu de activitate educaţional reprezentative 

 

  

7. Care este rolul profesorilor în implementarea 

politicilor educaţionale? 

  

8. Care este rolul studenţilor/ elevilor în 

implementarea politicilor educaţionale? 

  

9. Care este rolul managerilor în 

implementarea politicilor? 

  

10. Cum se produc schimbările în educaţie? 

Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 

didactice 

Prelegere, Dezbatere,  

11. Criterii de asigurare a calităţii în implementarea 

politicilor educaţionale 

  

12. Care este raportul dintre dezvoltarea personală şi 

cea profesională a persoanelor care lucrează în 

domeniul educaţiei? 

  



Bibliografie 
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ELTE, BGGYK http://mek.oszk.hu/09900/09968/09968.pdf 

Bennet, C.J. (1991) – What Is Policy Convergence and What Causes It? British Journal of Political 
Sciences, 21, 215-133. 

Halász G. (2001). Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. „Az oktatási rendszer 
szabályozása”  , „Az oktatási rendszerekben zajló változások” c. fejezetek 

Heyneman, S.P. (2003). The history and problems in the making of the education policy at the 
World Bank 1960-2000. International Journal of Educational Development, 23, 315-337. 

Kovács G. (2009). Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása. ELTE, BGGYK 
http://mek.oszk.hu/10000/10029/10029.pdf 

Lovászy László G. (2009). Fogyatékosságügyi és rehabilitációs jog és igazgatás az Európai Unióban és 
Magyarországon. ELTE, BGGYK. http://mek.oszk.hu/09900/09950/09950.pdf 

Marga, A. (2003). New University Reform, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
Marga, A. (2007). Anii reformei 1997-2000, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 
Miroiu, A. (1998). Învăţământul românesc azi, Polirom, Iaşi. 
Polónyi I. (2008). Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 11-

112.  
 
Site-uri utile: 

 www.brettonwoodproject.org 

 www.developmentgoals.org 
 www.edu.ro 

 www.offam.org 
 www.saprin.org 
 www.tc.columbia.edu/cice 

 www.unesco.org 

 www.unicef.org 
 www.worldbank.org 
 www.ise.ro/ 

 

8.2 Seminar / laborator 
Metode de predare Observaţii 

1. Analiza conceptelor de politici educaţionale. Analiza 
relației dintre politicile publice, politicile educaţiona le, 

politicile instituţionale. 

Aplicaţii, dezbateri  

2. Analiza politicilor educaţionale naţiona le, 

europene şi mondiale.  

Aplicaţii, dezbateri  

3. Analiza comparată a unor documente naţiona le, 
europene şi mondiale care prevăd măsuri pentru 
educaţie 

  

4. Exerciții de elaborare a politicilor educaţionale cu 
respectarea etapelor în elaborarea politic i lor 

educaționale. Analiza unor politici din perspectiva 
parcurgeri acestor etape. 

Aplicaţii, dezbateri  

5. Analiza unor exemple de politici educaționale prin 
prisma indicatorilor/ benchmarks. 

  

http://mek.oszk.hu/09900/09968/09968.pdf
http://mek.oszk.hu/10000/10029/10029.pdf
http://mek.oszk.hu/09900/09950/09950.pdf
http://www.brettonwoodproject.org/
http://www.developmentgoals.org/
http://www.edu.ro/
http://www.offam.org/
http://www.saprin.org/
http://www.tc.columbia.edu/cice
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ise.ro/


5. Analiza misiunii, viziunii şi valorilor unor instituţii 
de învăţământ şi a unor organizaţii cu domeniu de 
activitate educaţional reprezentative. 

Aplicaţii, dezbateri  

6. Care este rolul asociaţiilor de experţi în elaborarea şi 
implementarea politicilor educaţionale? 

  

7. Realizare unor misiuni și vizuni pentru instituții 

educaționale. 

Aplicaţii, dezbateri  

8. Identificarea criteriilor de asigurare a calităţii în 

implementarea politicilor educaţionale. 

Aplicaţii, dezbateri  

9.  Prezentarea unor exemple de politici 

educaționale, misiuni, valori, implementare 

  

10.  Prezentarea unor exemple de politici 

educaționale, misiuni, valori, implementare 

  

11.  Prezentarea unor exemple de politici 

educaționale, misiuni, valori, implementare 

  

12.  Sinteză. Recapitulare   

Bibliografie 
 
Gyarmati A., Koltai L., Korintus Mihályné, Mózer P., Szikra D. (2010). Családpolitikák változóban. Bp. : 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, http://mek.oszk.hu/16200/16248/16248.pdf 
Könczei Gy. (2009). Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon. ELTE, 

BGGYK. http://mek.oszk.hu/09400/09467 
Kovács G. (2009). Fogyatékossággal élő emberek szociális foglalkoztatása, ELTE, BGGYK. 

http://mek.oszk.hu/10000/10029/10029.pdf 
 

 

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/) 

http://mek.oszk.hu/16200/16248/16248.pdf
http://mek.oszk.hu/09400/09467
http://mek.oszk.hu/10000/10029/10029.pdf


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 nota minimă de 5 la 
examenul scris 

70% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs  30%  

10.6 Standard minim de performanţă 

Dacă studentul nu primește nota minimă de 5 cu ocazia examenului scris, care reprezintă 70% din nota 

finală, atunci nu promovează examenul în sesiunea respectivă, chiar dacă a satisfăcut cerințele punctului 
10,5, acestea reprezentând 30% din nota finală. 

 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 
activitățile de seminar și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totalul prevăzut (3 din 14).  

În cazul studenților de la învățământ la distanță prezența la orele de contact prevăzute în orar sunt 
obligatorii 100%, fiind precondiție de prezentare la examen.  

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 respective 

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

 
Data completării                     Semnătura titularului de curs                          Semnătura titularului de seminar 
 

15 aprilie 2020                              Lect. Dr. Farcas Susana   Lect. Dr. Farcas Susana 
 

 
 
 

 
Data completării                         Semnătura directorului de departament 

 
17 aprilie 2020                               Conf. Dr. Kiss Szidónia 

 

 


