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FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea Științe 

1.3. Departamentul Departamentul Matematică, Informatică și Științele Educației 

1.4. Domeniul de studii Științele educației 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 
primar, Profesor în învățământul preșcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Învățământ cu frecvență 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria și metodologia instruirii 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Prof. univ. dr. Cojocariu Venera-Mihaela 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare ES 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fundamentele pedagogiei 
• Teoria și metodologia curriculum-ului 

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile deschise. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Echipele de realizare a proiectului se stabilesc de către studenți. 
• Termenul de predare/susținere a proiectului în seminar este stabilit de titularul 

seminarului de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe alte motive decât unele obiectiv întemeiate. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea științifică şi valorificarea în contextele practicii şcolare în 
învăŃământul primar şi preşcolar a problematicii strategiilor didactice (metode, 
mijloace şi forme de organizare a procesului de învăŃământ) şi a acŃiunii de 
proiectare pedagogică. 

7.2. Obiectivele specifice • Asimilarea aparatului conceptual specific teoriei şi metodologiei didactice necesar 
activităŃii didactice în învăŃământul preşcolar şi primar şi demonstrarea înțelegerii 
raporturilor funcționale dintre noțiunile fundamentale; 

• Operarea de analize critice/comparative asupra metodologiei clasice/moderne de 
predare în condiŃiile învăŃământului preşcolar şi primar în diversitatea/ 
complementaritatea sa; 

• Exersarea utilizării autonome şi adecvate a paradigmelor, teoriilor, modelelor și 
conceptelor specifice teoriei şi metodologiei instruirii în contexte concrete specifice 
învăŃământului primar şi preşcolar; 

• Aplicarea adecvată, în contexte variate, a cunoștințelor cu privire la strategiilor 
didactice în condiŃiile învăŃământului preşcolar şi primar; 

• Dezvoltarea competenŃelor practic-acŃionale necesare proiectării şi realizării efective a 
demersului didactic în condiŃiile învăŃământului preşcolar şi primar; 

• Cultivarea intercunoaşterii şi a cunoaşterii prin studierea diferitelor obiecte de 
învățământ studiate  în grădiniŃă/şcoală 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii 

• Sistemul și procesul de 
învățământ 

2 
prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică,  
organizatorul grafic 

1 prelegere 

• Principiile didactice 4 
prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică,  
organizatorul grafic 

2  prelegeri 

• Metodologia instruirii 10 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point 

5 prelegeri 

• Mijloace de învăŃământ 2 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
prezentarea Power Point, organizatorul grafic 

1 prelegere 

• Forme de organizare a 
procesului didactic 

4 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul grafic, 
prezentarea Power Point 

2 prelegeri 

• Proiectarea didactică 6 prelegerea-dezbatere, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
demonstraŃia, problematizarea, prezentarea Power Point 

3  prelegeri 
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi grupuri 
educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi 
preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în carieră 

6.
2.
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• CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea 
formării şi dezvoltării profesionale continue 
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Bibliografie 
• Cerghit, I. Metode de învăŃământ, Bucureşti, EDP, 1998, 2003;      
•  Cojocariu, V., M., Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, E.D.P., 2002, 2004, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;      
• Cristea, S., DicŃionar de termeni pedagogici, Bucureşti-Chişinău, Ed. Litera, 2001; 
• Nicola, I.  Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, EDP, 1996 sau 2000            
Bibliografie minimală 
• Cerghit, I. Metode de învăŃământ, Bucureşti, EDP, 1998, 2003;      
•  Cojocariu, V., M., Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, E.D.P., 2002, 2004, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

• Sistemul și procesul de învățământ 2 
dezbaterea, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol, organizatori grafici, 
exerciŃiul, analiza de text pedagogic 

1 seminar 

• Principiile didactice 4 
dezbaterea, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol, organizatori grafici, 
exerciŃiul, analiza de text pedagogic 

2  seminare 

• Metodologia instruirii – aplicaŃii 10 dezbaterea, explicaŃia, conversaŃia euristică, 
problematizarea, jocul de rol, organizatori grafici, 
exerciŃiul, analiza de text pedagogic 

5 seminare 

• Mijloace de învăŃământ  – aplicaŃii 2 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

1 seminar 

• Forme de organizare a procesului 
didactic  –  aplicaŃii 

4 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

2 seminare 

• Proiectarea didactică  –  aplicaŃii 6 dezbaterea, explicaŃia, exerciŃiul, analiza de text 
pedagogic, prezentarea proiectelor  studenților 

3 seminare 

Bibliografie 
• Cerghit, I. Metode de învăŃământ, Bucureşti, EDP, 1998, 2003;      
•  Cojocariu, V., M., Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, E.D.P., 2002, 2004, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000;      
• Cristea, S., DicŃionar de termeni pedagogici, Bucureşti-Chişinău, Ed. Litera, 2001; 
• Nicola, I.  Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, EDP, 1996 sau 2000            
Bibliografie minimală 
• Cerghit, I. Metode de învăŃământ, Bucureşti, EDP, 1998, 2003;      
•  Cojocariu, V., M., Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, E.D.P., 2002, 2004, 2008; 
• Cucoş, C. Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat întâlniri cu: 
membrii ai Societății de Pedagogie, specialiști în domeniul Științelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice (ministerele de resort, autoritățile locale etc.); precum și cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte 
instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

• Asimilarea aparatului conceptual 
specific teoriei şi metodologiei 
didactice necesar activităŃii didactice 
în învăŃământul preşcolar şi primar şi 
demonstrarea înțelegerii raporturilor 
funcționale dintre noțiunile 
fundamentale; 

• Operarea de analize 
critice/comparative asupra 
metodologiei clasice/moderne de 

examen 50% 



F 84.07/Ed. 06 
 

predare în condiŃiile învăŃământului 
preşcolar şi primar în diversitatea/ 
complementaritatea sa; 

• Exersarea utilizării autonome şi 
adecvate a paradigmelor, teoriilor, 
modelelor și conceptelor specifice 
teoriei şi metodologiei instruirii în 
contexte concrete specifice 
învăŃământului primar şi preşcolar 

10.5. 
Seminar/laborator/
proiect 

• Aplicarea adecvată, în contexte 
variate, a cunoștințelor cu privire la 
strategiilor didactice în condiŃiile 
învăŃământului preşcolar şi primar; 

• Dezvoltarea competenŃelor practic-
acŃionale necesare proiectării şi 
realizării efective a demersului 
didactic în condiŃiile învăŃământului 
preşcolar şi primar 

1. chestionare orală 
 
2. portofoliu 

1. 20% 
 
2. 30% 
 
 

10.6. Standard minim de performanŃă 

•  cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul Teoriei și metodologiei instruirii şi folosirea lor cu eficienŃă maximă; 
• demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul Teoriei și metodologiei instruirii 

prin rezolvarea corectă a aplicațiilor  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCETĂRII PEDAGOGICE 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  41 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții se vor prezenta la cursuri cu telefoanele mobile închise. Nu vor fi 

tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către 
studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale. 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât aceasta se dovedește 
disruptivă la adresa procesului educațional.  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Identificarea şi asimilarea principalelor metode de cercetare pentru investigarea 
diferitelor aspecte ale activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul 
preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • definirea cercetării pedagogice, caracterizarea şi clasificarea tipurilor de 
cercetare educaŃională; 

• descrierea designului unei cercetări pedagogice; 
• descrierea şi exemplificarea diferitelor metode de cercetare pedagogică; 
• elaborarea unui proiect de cercetare pedagogică; 
• conştientizarea importanŃei şi necesităŃii realizării de cercetări pedagogice de 

diferite anverguri în asigurarea progresului educaŃional 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamentele cercetării pedagogice: Definire; Aspecte 

specifice ale cercetării educaŃionale, Tipuri de cercetare 
2 Prelegerea-dezbatere  

• Structura proiectului de cercetare: Obiectivele şi 
ipoteza cercetării; Metodologia cercetării; Rezultatele; 
DiscuŃii; Concluzii 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Problema de cercetare şi ipotezele: Definirea problemei 
de cercetare; Ipotezele şi obiectivele cercetării 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Metode de colectare a datelor cercetării: ObservaŃia, 
Convorbirea, Experimentul psihopedagogic, Ancheta, 
Interviul, Analiza documentelor, Metoda testelor, 
Chestionarul, Studiul de caz, Metodele sociometrice 

10 Prelegerea-dezbatere  

• Metode de măsurare şi organizare a datelor cercetării  6 Prelegerea-dezbatere  

• Etica cercetării şi alte discuŃii şi dezbateri propuse de 
studenŃi 

2 Prelegerea-dezbatere  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 Metode active  
Bibliografie 
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi 
grupuri educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
primar şi preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
2.
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• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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• Antonesei, L. (coord.) (2009). Ghid pentru cercetarea educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Bocoş, M. (2007). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 
• Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală. Iaşi: Editura Polirom. 
• Drăgan, I., Nicola, I. (1993). Cercetarea psihopedagogică. Editura Tipomur. 
• Gugiuman, A. şi colab. (1993). Introducere în cercetarea pedagogică. Chişinău: Editura Tehnică. 
• Havârneanu, C. (2000). Metodologia cercetării în ştiinŃele sociale. Iaşi: Editura Erota. 
• JoiŃa, E. (2003). Cercetarea pedagogică. Inovarea teoriei şi practicii educaŃionale. În: JoiŃa, E. (coord.), Pedagogie şi 

elemente de psihologie şcolară. Craiova: Editura Arves. 
• Labăr, A.V. (2008). SPSS pentru ştiinŃele educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Labăr, A.V. (2008). „Managementul proiectelor de cercetare pedagogică”. În C. Cucoş (coord.), Psihopedagogie 

pentru examenele de definitivare şi grade didactice. EdiŃia a II-a. Iaşi: Editura Polirom. 
• MâŃă, L.. (2010). Managementul proiectelor de cercetare în ştiinŃele educaŃiei. În L. MâŃă, Ghid de pregătire 

psihopedagogică pentru gradele didactice (pp. 95-100). Bacău: Editura Alma Mater. 
• Stan L. (1994). Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăŃământ. în Psihopedagogie, Iaşi: Editura Spiru Haret. 
• Vîrgă, D. (2004). Cum se construieşte un proiect de cercetare. în Bogáthy, Z., Sulea, C. (coord.), Manual de tehnici şi 

abilităŃi academice, Timişoara: Editura UniversităŃii de Vest. 
• Zlate, M. (1994). Introducere în psihologie. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L. 
Bibliografie minimală 
• Antonesei, L. (coord.) (2009). Ghid pentru cercetarea educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Bocoş, M. (2007). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 
• Labăr, A.V. (2008). SPSS pentru ştiinŃele educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• MâŃă, L.. (2010). Managementul proiectelor de cercetare în ştiinŃele educaŃiei. În L. MâŃă, Ghid de pregătire 

psihopedagogică pentru gradele didactice (pp. 95-100). Bacău: Editura Alma Mater. 
• Vîrgă, D. (2004). Cum se construieşte un proiect de cercetare. în Bogáthy, Z., Sulea, C. (coord.), Manual de tehnici şi 

abilităŃi academice, Timişoara: Editura UniversităŃii de Vest. 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Fundamentele cercetării pedagogice: Definire; Aspecte 

specifice ale cercetării educaŃionale, Tipuri de cercetare 
2 Metode active  

• Structura proiectului de cercetare: Obiectivele şi 
ipoteza cercetării; Metodologia cercetării; Rezultatele; 
DiscuŃii; Concluzii 

2 Metode active  

• Problema de cercetare şi ipotezele: Definirea problemei 
de cercetare; Ipotezele şi obiectivele cercetării 

2 Metode active  

• Metode de colectare a datelor cercetării: ObservaŃia, 
Convorbirea, Experimentul psihopedagogic, Ancheta, 
Interviul, Analiza documentelor, Metoda testelor, 
Chestionarul, Studiul de caz, Metodele sociometrice 

10 Metode active  

• Metode de măsurare şi organizare a datelor cercetării  6 Metode active  

• Etica cercetării şi alte discuŃii şi dezbateri propuse de 
studenŃi 

2 Metode active  

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 Metode active  
Bibliografie 
• Antonesei, L. (coord.) (2009). Ghid pentru cercetarea educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Bocoş, M. (2007). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 
• Cosmovici, A. (1996). Psihologie generală. Iaşi: Editura Polirom. 
• Drăgan, I., Nicola, I. (1993). Cercetarea psihopedagogică. Editura Tipomur. 
• Gugiuman, A. şi colab. (1993). Introducere în cercetarea pedagogică. Chişinău: Editura Tehnică. 
• Havârneanu, C. (2000). Metodologia cercetării în ştiinŃele sociale. Iaşi: Editura Erota. 
• JoiŃa, E. (2003). Cercetarea pedagogică. Inovarea teoriei şi practicii educaŃionale. În: JoiŃa, E. (coord.), Pedagogie şi 

elemente de psihologie şcolară. Craiova: Editura Arves. 
• Labăr, A.V. (2008). SPSS pentru ştiinŃele educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Labăr, A.V. (2008). „Managementul proiectelor de cercetare pedagogică”. În C. Cucoş (coord.), Psihopedagogie 

pentru examenele de definitivare şi grade didactice. EdiŃia a II-a. Iaşi: Editura Polirom. 
• MâŃă, L.. (2010). Managementul proiectelor de cercetare în ştiinŃele educaŃiei. În L. MâŃă, Ghid de pregătire 

psihopedagogică pentru gradele didactice (pp. 95-100). Bacău: Editura Alma Mater. 
• Stan L. (1994). Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăŃământ. în Psihopedagogie, Iaşi: Editura Spiru Haret. 
• Vîrgă, D. (2004). Cum se construieşte un proiect de cercetare. în Bogáthy, Z., Sulea, C. (coord.), Manual de tehnici şi 

abilităŃi academice, Timişoara: Editura UniversităŃii de Vest. 
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• Zlate, M. (1994). Introducere în psihologie. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L. 
Bibliografie minimală 
• Antonesei, L. (coord.) (2009). Ghid pentru cercetarea educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• Bocoş, M. (2007). Teoria şi practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca: Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 
• Labăr, A.V. (2008). SPSS pentru ştiinŃele educaŃiei. Iaşi: Editura Polirom. 
• MâŃă, L.. (2010). Managementul proiectelor de cercetare în ştiinŃele educaŃiei. În L. MâŃă, Ghid de pregătire 

psihopedagogică pentru gradele didactice (pp. 95-100). Bacău: Editura Alma Mater. 
• Vîrgă, D. (2004). Cum se construieşte un proiect de cercetare. în Bogáthy, Z., Sulea, C. (coord.), Manual de tehnici şi 

abilităŃi academice, Timişoara: Editura UniversităŃii de Vest. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
• cunoaşterea terminologiei utilizate; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 

noŃiunilor 

 
Probă scrisă 

 
50% 

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• participarea activă la aplicarea metodelor 
de cercetare; 

• implicarea în elaborarea proiectului de 
cercetare 

 
Proiect de cercetare 

 
50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar; 
• cunoştinŃe minimale din problematica disciplinei 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Departamentul de matematică, informatică şi ştiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei  

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar  

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Didactica activităŃilor de educare a limbajului  

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DI 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe     10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren     18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri     10 

Tutoriat       - 
Examinări      4 
Alte activităŃi (precizaŃi):      - 
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de •  
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curriculum 
4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• să evidenŃieze rolul şi locul disciplinei Didactica activităŃilor de educare a 
limbajului printre celelalte activităŃi didactice  

7.2. Obiectivele specifice • să proiecteze diferite activităŃi desfăşurate în mediul preşcolar alegând teme 
distincte: „Eu sunt unic”, „Ce să fiu”? „În lumea poveştilor”, „Clovnul”, 
„Darurile naturii”, „Toamna se numără bobocii”, „Vitaminele – Rădăcina 
vieŃii”, „Flori cu multe culori”, „Familii necuvântătoare”, „Dacă vrei să ajungi 
mare, fii atent la traversare”!, „Paştele la creştini”, „OcrotiŃi pădurea!”,  
„Trenul”, „Ne pregătim  pentru şcoală”, „Banii”; „Zilele Dochiei”, „Planeta 
albastră”, „Universul” ş.a.m.d.  

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
 
1. Specificul activităŃilor de educare a limbajului  
2. Perspectiva interdisciplinară a învăŃământului 
preşcolar  
3. Metodica activităŃilor de educare a limbajului  
3.1. Jocul. Formă de activitate ludică în grădiniŃă  
3.1.a. Jocul didactic   
3.1.b. Structura jocurilor didactice   
3.1.c. Jocurile didactice interdisciplinare  

   28 conversaŃia, 
prelegerea, 
problematizarea,  
brainstormingul etc. 

- 

 

6.
1.

 C
om

pe
te

nŃ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
 

C1 
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaŃionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/ 

pregătire şi diverse grupuri Ńintă; 

•   Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinŃelor de specialitate, psiho-pedagogice şi 

metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităŃilor instructiv-educative şi a 

materialelor didactice; 

C2  

• Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar; 

• Realizarea activităŃilor instructiv-educative care să respecte şi să ilustreze principiile şi metodologiile 

specifice didacticilor aplicate în învăŃământul preşcolar şi primar. 

6.
2.

 C
om

pe
te

nŃ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 
 

CT2 

• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi 
programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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3.2. Memorizarea   
3.2.1. Memorizare – activitate de predare – învăŃare  
3.2.2. Memorizarea – activitate de fixare  
3.2.3. Memorizarea – activitate de verificare  
3.3. Povestirea  
3.3.1. Povestirile educatoarei  
3.3.2. Povestirile copiilor  
3.4. Lectura după imagini  
• 3.5. Convorbirea  
Bibliografie:  
 
Balint, Mihail, Metodica activităŃilor de educare a limbajului în învăŃământul preşcolar. Didactica limbii şi literaturii 

române, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Pedagogia 
ÎnvăŃământului Primar şi Preşcolar, 2008 
Culegere de texte literare pentru copii, volumul I: Proză, volumul II: Poezie, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2002 
GrădiniŃa altfel, Editura V8 Integral, Bucureşti, 2003 
Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura „Miniped”, Bucureşti, 2002 
Dumitrana, M., Copilul, familia şi grădiniŃa, Editura Compania, Bucureşti, 2000 
Grama, Filofteia; Pletea, Mioara; Ionescu, M., Primii paşi împreună, Editura Humanitas EducaŃional, Bucureşti, 2003 
Preda, Viorica, EducaŃia pentru ştiinŃă în grădiniŃă, Editura „Compania”, Bucureşti, 2000    
 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Proiectare de scenarii didactice pe teme diferite în mediul 

preşcolar 
 14 - 

Bibliografie 
Preda, Viorica; Pletea; Mioara; Grama, Filofteia; Cocoş, Aureliana; Oprea, Daniela; Călin, Marcela, Ghid pentru 
proiecte tematice – Abordare în manieră tematică a activităŃilor din grădiniŃă, Editura Humanitas EducaŃional, 
Bucureşti, 2005   
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• ConŃinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCS 
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
PrezenŃa la activităŃile de predare-învăŃare 
din cadrul cursului didactic  

      Teste de evaluare a 
cunoştinŃelor predate 

40% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

 - fişe de evaluare 
a activităŃii 
desfăşurate prin 
scenariul 
didactic   

60% 

10.6. Standard minim de performanŃă – participarea la cursuri şi la seminare; efectuarea unei teme de seminar  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ. dr. Mihaela Hriban Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Conf. univ. dr. Marcelina Mocanu 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof. univ. dr. Mihai Tălmaciu  
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FIŞA DISCIPLINEI  
 (licență) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Științe 

1.3. Departamentul De matematică, informatică și științe ale educației 

1.4. Domeniul de studii Ştiințe ale educației 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea PIPP 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba română  

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lect.univ.dr. Luminița Drugă 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lect.univ.dr. Luminița Drugă 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 
3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 
1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: 63 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  63 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
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4.1. de 
curriculum 

• Limba română contemporană 

4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile închise. 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenele de predare/susținere a materialelor din portofoliu în cadrul 
seminarului sunt stabilite de titularul seminarului de comun acord cu studenții. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestora pe alte motive decât unele 
obiectiv întemeiate. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităŃii de a înŃelege, de a interpreta şi analiza structurile morfologice ale limbii 
române; 

 
7.2. Obiectivele 
specifice 

• Însuşirea conceptelelor şi a terminologiei aferente morfologiei; 
• Cunoaşterea criteriilor de clasificare a cuvintelor în părŃi de vorbire (criteriul semantic; 

criteriul morfologic, criteriul funcŃional) şi a categoriilor gramaticale proprii diferitelor părŃi 
de vorbire 

• Cunoaşterea caracteristicilor semantice şi morfosintactice ale claselor lexico-gramaticale şi 
ale părŃilor de vorbire ca centru de grup sintactic; 

• Interpretarea - pe unităŃi constituente – a structurii morfologice; 
• Analiza posibilităŃilor combinatorii ale claselor lexico-gramaticale şi a valenŃelor stistice. 
• Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice morfologiei;  
• Utilizarea unei grile analitice asupra claselor lexico-gramaticale. 

 
 

8. ConŃinuturi 
 
Curs  Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Noțiuni de fonetică. Sistemul fonetic al limbii române. 
Corespondența literă/sunet 

1(h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Cuvântul. Relații semantice (sinonimie, antonimie, 
paronimie, omonimie, polisemie) 

4 (h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

UnităŃile limbii: cuvântul, enunŃul 
Morfemul – semn lingvistic minimal. Structura 
morfematică a cuvântului flexibil 

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Substantivul. Caracteristici morfologice. Flexiunea 
substantivului. Raportul substantivului cu alte clase lexico-
semantice 

(3h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Articolul. Caracteristici morfologice. Articolul hotărât. 
Articolul nehotărât. Articolul demonstrativ-adjectival. 
Articolul posesiv-genitival 

(1h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Adjectivul Caracteristici morfologice. Flexiunea 
adjectivului. Raportul adjectivului cu alte clase lexico-
semantice 

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

 

6.1. CompetenŃe 
 profesionale  

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română 
C3 Descrierea sincronică şi  diacronică a fenomenului lingvistic al limbii române 

6.2. CompetenŃe 
transversale 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanŃă cu etica 
profesională 
CT2 RelaŃionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specific 
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Pronumele Caracteristici morfologice. Categorii 
gramaticale. Raportul pronumelui cu alte clase lexico-
semantice. Adjectivul pronominal. Pronumele cu forme 
personale. Pronumele cu forme nepersonale. 

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Numeralul Caracteristici morfologice. Numeralul cardinal. 
Numeralul ordinal. Numeralul colectiv. Numeralul 
multiplicativ. Numeralul fracŃionar. Numeralul distributiv. 
Numeralul adverbial 

(2h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Verbul. Caracteristici morfologice. Categorii gramaticale. 
Moduri și timpuri verbale 

(4 h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Adverbul Caracteristici morfologice. Tipologie. Funcții 
sintactice.Raportul adverbului cu alte clase lexico-
semantice 

1 (h)   

Prepoziție Caracteristici morfologice. Conjuncția. 
Caracteristici morfologice. Raportul conjuncției cu alte 
clase lexico-semantice. Interjecția Caracteristici 
morfologice. Categorii gramaticale. Funcții sintactice 

2 (h)   

Bibliografie 
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. I, 1966. 
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei, vol. I, 2005. 
Avram, Mioara, Gramatica pentru toŃi, Bucureşti, 1986; ediŃia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1997. 
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura Polirom, 1997  
Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. DificultăŃi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Humanitas 
Educational, 2003 
Bibliografie minimală 
Dănilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Bacău, Editura Egal, 2005; 
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. I, 1966. 
 
 

   

AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
Exerciții de fonetică 2 (h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 

conversaŃia euristică, 
problematizarea 

 

Exerciții de lexicologie 4(h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea 

 

ExerciŃii de lecturare critică a mesajelor lingvistice din 
perspectiva scopului integrării informaŃiilor gramaticale 
într-un model analitic complex  

(2h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea  

 

Substantivul. Articolul. Adjectivul. Pronumele. Numeralul 
Analize interpretative ale părŃilor de vorbire, pe unităŃi 
constituente 

(8h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea 

 

ExerciŃii de identificare a transformărilor generate la nivel 
gramatical de implementarea noilor norme literare 
recomandate de ediŃia a doua a DOOM 
 

(4 h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea 

 

AplicaŃii în scopul identificării şi individualizării 
constituenŃilor structurii morfologice, având în atenŃie 
interpretări recente din teoria limbii, în deosebi din 
Gramatica Limbii Române, Editura Academiei Române, 
ediŃia 2005/2008 
 

(4h) exerciŃiul, dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică, 
problematizarea 

 

Bibliografie 
Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, EdiŃia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985; 
Danilă Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura Egal, 2001. 
*** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005 
*** Gramatica limbii române, Bucureşti., Editura Academiei, 2005; 
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984; 
Bibliografie minimală 
Danilă Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura Egal, 2001. 
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984.  
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, asociaŃiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularul disciplinei a organizat întâlniri 
cu: specialiști în domeniul filologiei şi al ştiințelor educației, cu reprezentanți ai instituțiilor publice precum și cu 
alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior sau învăŃământul preuniversitar. 
Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe 
similare din cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

-demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale morfologiei prin rezolvarea 
unui subiect teoretic; 
- probarea competenŃelor de analiză 
gramaticală prin realizarea unor seturi de 
exerciŃii aplicative. 

Examenul 80% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 
- elaborarea unui portofoliu care să 
cuantifice cunoştintele teoretice de 
morfologie şi de analiză gramaticală. 
- două teste de evaluare formativă 

Activitate seminar 20% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• stăpânirea a cel puŃin o treime din preceptele teoretice ale cursului, reflectate prin rezolvarea a cel puŃin un subiect 
din cele trei ale probei scrise 

• probarea competenŃelor de analiză gramaticală prin rezolvarea a cel puŃin o treime din itemii celor două teste de 
evaluare formativă  

•  cel puŃin două intervenŃii la seminar; 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
23 IX 2015 Lect. univ. dr. LuminiŃa Drugă Lect. univ. dr. LuminiŃa Drugă 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lect. univ. dr. LuminiŃa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
 

 
 



F 84.07/Ed. 06 
 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

3 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

42 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Teoria şi metodologia curriculum-ului  
 

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs 
în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru proiectarea şi realizarea 
activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea noŃiunilor şi normelor de elaborare a proiectării didactice în 
învăŃământul preşcolar; 

• cunoaşterea specificului unităŃilor de învăŃământ preşcolar, a documentelor 
şcolare, a structurilor de organizare şi funcŃionare; 

• formarea de deprinderi necesare pentru realizarea proiectării didactice în 
învăŃământul preşcolar; 

• analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităŃii proiectelor educaŃionale şi a 
activităŃilor educaŃionale realizate 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
•     

•     

•     

•     
•     

•     

•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
 
 
 

 

6.
1.

 C
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e 
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi 
grupuri educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
primar şi preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
2.

 C
om

pe
te

nŃ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 
 

 
• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Familiarizarea studenŃilor cu specificul practicii 

pedagogice din învăŃământul preşcolar: analiza 
documentelor curriculare specifice (Curriculum pentru 
învăŃământul preşcolar); prezentarea modului de 
organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice 

6 ExplicaŃia  

• Desfăşurarea practicii pedagogice: Practică 
observativă, de analiză şi evaluare a activităŃilor asistate; 
Completarea grilelor de observare a activităŃilor din 
învăŃământul preşcolar; Elaborarea proiectării didactice 
pentru învăŃământul preşcolar; Autoevaluarea activităŃilor 
susŃinute 

33 ObservaŃia, ExerciŃiul  

• Evaluarea portofoliului de practică pedagogică 3 -  
Bibliografie 
• Dulamă, M.E. (2005). Practica pedagogică. Teorie si metodologie. Cluj-Napoca: Editura Clasium. 
• Ionescu, M., Radu, I. (1995). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. 
• Iucu, R. (2007). Formarea inŃtială şi continuă a cadrelor didactice. Bucureşti: Editura Humanitas. 
• MâŃă, L. (2011). Ghid de practică pedagogică pentru studenŃii de la Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. 

Bacău: Editura Alma Mater. 
Bibliografie minimală 
• MâŃă, L. (2011). Ghid de practică pedagogică pentru studenŃii de la Pedagogia ÎnvăŃământului Primar şi Preşcolar. 

Bacău: Editura Alma Mater. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs •    

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• elaborarea fişelor de observaŃii; 
• realizarea mijloacelor didactice; 
• pregătirea elementelor componente ale 

portofoliului de practică pedagogică 

 
Portofoliul 

 
100% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• completarea acel puŃin 50% din grilele de observare a activităŃilor şi a proiectării didactice pentru învăŃământul 
preşcolar; 

• respectarea criteriilor minime de elaborare a portofoliului de practică pedagogică 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 3  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba engleză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
engleză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba engleză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba engleza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba engleza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba engleza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

The indicative mood 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

Present tense simple and present progressive 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

Past tense simple and past progressive 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Present perfect simple and present perfect 
progressive  

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Past perfect simple and past perfect progressive  2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Future simple and future progressive 2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Test 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 

C
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le
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Bibliografie 

Bywater, F.V.(1998): A Proficiency Course in English, Longman, London. 
Burrows, A. Arthur (1992): Grammar Exercises, Pro Lingua Associates, Vermont. 
Candlin, E. F. Present Day English for Foreign Students, Books 1-3, University of London Press LTD, 
London, 1969. 
Cmeciu, D., Bonta, E. Essential English Topics, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997. 
Finocchiaro, M. Let” s talk. A Book of Conversations, A Regents Publication, Simon and Schuster, NY, 
1980. 
McCarthy, M., O’Dell, F., (2008): English Vocabulary in Use (Advanced), Cambdridge, Cambridge 
University Press. 
Bibliografie minimală 

Foley, M., Hall, D., (2003): Advanced Learner’s Grammar. A self-reference & practical  book with 

answers, London, Longman. 
Misztal, Mariusz (1994): Test your vocabulary, Bucureşti, Teora. 
Stan, Gheorghe (2000): Everyday Topics. Freeway to vocabulary, Iaşi, Institutul European. 
Vince, M., (1994): Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman. 
Wellman, Guy (1998): Wordbuilder. Vocabulary development and practicefor higher-level 

students, Oxford, Macmillan Heinemann. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA 3  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba franceză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
franceză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba franceză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba franceza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba franceza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba franceza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

L’accord du participle passé 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

La concordance des temps ầ l’indicatif 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

Le conditionnel 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Les temps du conditionnel 2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Le ‚SI’ conditionnel  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Les temps du subjonctif 2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Test 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Bibliografie 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 

C
om

p
et

en
Ńe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Delatour,Y, et Jennepin,D (2000),Grammaire pratique du français, Hachette, Paris. 
Ghidu,George et Pisoschi,Valeriu (2002),Gramatica limbii franceze,Teora, Bucuresti. 
Haşdeu, I., Sârbu, G. (1983) : Parlons français, Bucureşti. 
Jean Claude et alii (1988) : Grammaire Larousse du français contemporain, Larousse, Paris. 
Romedea,Adriana-Gertruda (2001), Lectii de ortografie franceză,Bistrita, Bacau; 
Bibliografie minimală 
Robert, Paul (1992): Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert, Paris. 
Steele, R., Chamberlain, A. (1991) : Guide pratique de la communication, Didier, Paris. 
Dănăilă, Sorina, BiŃa, Ioan (2008) : Limba franceză prin exerciŃii de traducere, Iaşi, Polirom. 
Dobre, Claudia (2013) : Grammaire du français, Bucureşti, Booklet. 
Cristofir, Janeta-Ramona (2012) : Le français pour tous, Piteşti, Carminis. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenŃă) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe  

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAłIA FIZICĂ 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar prof. univ. dr. RAłĂ Gloria 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare Colocviu  

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat  - 
Examinări 3 
Alte activităŃi (precizaŃi): activităŃi  practice de mişcare 30 

 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului -  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

StudenŃii nu se vor prezenta la lecŃiile de lucrări practice, în echipament 
sportiv, fără bijuterii şi lucruri de valoare,  cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul lecŃiilor 
practice, nici părăsirea de către studenŃi a spaŃiului de lucruu, în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 
- Nu va fi tolerată întârzierea studenŃilor la lecŃii, întrucât aceasta se 
dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaŃional.-  
Termenul susŃinere a verificării practice este în ultimile 2 săptămâni de 
activitate practică ale semestrului. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea capacităŃii de practicare independentă a exerciŃiilor fizice în scopul 
întăririi şi menŃinerii stării de sănătate.. 

7.2. Obiectivele specifice 1. MenŃinerea şi întărirea sănătăŃii şi călirea organismului; 
2. Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
3. Dezvoltarea dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice (forŃă, viteză, rezistenŃă, 

îndemânare) 
4. Dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor din şcoala mersului şi alergării 
4. Formarea obişnuinŃei de practicare sistematică a exerciŃiilor fizice; 
5. Formarea atitudinii pozitive şi a deprinderii de conduită în colectiv; 
6. ContribuŃii la înlăturarea efectelor negative ale lipsei de activitate fizică prin 

jocuri de mişcare. 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii

    
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
• RAłĂ, G. Didactica educaŃiei fizice şi sportului - curs , Bacău, Universitatea din Bacău, 2004. 
Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din jocul de baschet 

8 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din gimnastică. Dezvoltarea forŃei şi coordonării 

6 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

Bibliografie : 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007;. 
Bibliografie minimală 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

 

 

6.
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Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea 
profesională şi activitatea de formare continuă. 
-Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor 
profesionale proprii. 
-Aplicarea unor metode ştiinŃifice specifice ştiinŃelor educaŃiei în desfăşurarea unor cercetări empirice 
asupra problemelor educaŃionale din grupa de preşcolari/clasa de elevi.  
-Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în 
domeniul ştiinŃelor educaŃiei.  
-Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de specialitate. 

6.
2.
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Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schiŃării conŃinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăŃare titularii disciplinei se organizează vizionări 
a activităŃilor din şcoli primae şi preşcolare, cluburi sportive şi de dezvoltare, a bazelor sportive.  Întâlnirile vor viza 
identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul 
altor instituŃii de învăŃământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  o   
10.5. 
Seminar/labor
ator/proiect 

- realizarea de sisteme de acŃionare pe tematici stabilite 
pentru învăŃare pe parcursul semestrului; 
SusŃinere  probelor  de control   

Evaluare curentă 
Probe practice    

50 % 
50 % 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul ŞtiinŃa sportului şi educaŃiei fizice şi metodologiei creative; 
demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul creativ şi metodologiei prin 
rezolvarea corectă a aplicaŃiilor creative în domeniu 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

24.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 Conf. univ. dr. MOCANU Marcelina 

 
Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. TALMACIU MIHAI  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TEORIA ŞI PRACTICA EVALUĂRII 

2.2. Titularul activităŃilor de curs MâŃă Liliana 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs 
în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Identificarea şi asimilarea principalelor teorii în domeniul teoriei şi practicii 
evaluării şi utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru evaluarea activităŃilor 
instructiv-educative din învăŃământul preşcolar şi primar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea cunoştinŃelor, noŃiunilor, teoriilor fundamentale şi metodologice în 
domeniul teoriei şi şi practicii evaluării; 

• formarea capacităŃii de sistematizare şi prelucrare a cunoştinŃelor, noŃiunilor, 
teoriilor actuale în domeniul teoriei şi şi practicii evaluării; 

• dezvoltarea capacităŃii de aplicare a noŃiunilor fundamentale din domeniul 
teoriei şi şi practicii evaluării; 

• dezvoltarea abilităŃilor de investigare a problemelor fundamentale şi 
metodologice în domeniul teoriei şi şi practicii evaluării 

 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Evaluarea - delimitări conceptuale: Definirea şi analiza 

conceptului de evaluare; OperaŃiile evaluării; FuncŃiile 
evaluării; Integrarea evaluării în procesul de învăŃământ 
primar şi preşcolar 

4 Metode active şi 
interactive 

 

• Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi  a 
progreselor şcolare: Criterii de clasificare a formelor 
evaluării; Descrierea şi analiza evaluării iniŃiale, continue 
(formative), finale (sumative) 

4 Metode active şi 
interactive 

 

• Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare: 
Metodele tradiŃionale; Testul docimologic; Metodele 
alternative  

8 Metode active şi 
interactive 

 

• Metodologia proiectării, elaborării, aplicării şi 
interpretării probelor evaluative: Stabilirea obiectivelor 
de evaluare; Formularea tipurilor de itemi; Elaborarea 
descriptorilor de performanŃă 

6 Metode active şi 
interactive 
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• C3: Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de 
preşcolari/ şcolarii mici;  

• C6: Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
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• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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• Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară: 
Specificul erorilor de evaluarea; ModalităŃi de corectare 

2 Metode active şi 
interactive 

 

• PerfecŃionarea metodologiei de evaluare din 
perspectiva reformei învăŃământului preşcolar şi 
primar din România 

2 Metode active şi 
interactive 

 

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Cucoş, C. (2005). „Probleme de docimologie didactică”. În: Cucoş, C. (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice. Iaşi: Editura Polirom, pp. 169-193. 
• Dumitriu, C. (2003). Strategii alternative de evaluare. Modele teoretico-experimentale. Bucureşti: E.D.P., R.A. 
• Frăsineanu, E. (2003). „Evaluarea în procesul de învăŃământ şi educaŃie”. În: JoiŃa, E. (coord.), Pedagogie şi elemente 

de psihologie şcolară. Craiova: Editura Arves, pp. 261-280. 
• Ionescu, M., Radu, I., (2001). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. 
• MâŃă, L. (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Nicola, I. (2000). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis. 
• Radu, I. T. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. 
• Sacară, L. (2008). Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării. Ghid pentru seminar. Iaşi: Editura PIM. 
• Stan, C., (2001). Autoevaluarea şi evaluarea didactică. Cluj- Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. 
• Stoica, A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori. Bucureşti: Editura Prognosis.  
• Ştefănescu, C. (2005). „Evaluarea în procesul de instrucŃie şi educaŃie”. În: Tomşa, Gh. (coord.). Psihopedagogie 

preşcolară şi şcolară. Bucureşti, pp. 165-192. 
• *** (2001). Ghid de evaluare şi examinare. Bucureşti: Editura Aramis. 
Bibliografie minimală 
• Sacară, L. (2008). Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării. Ghid pentru seminar. Iaşi: Editura PIM. 
• Stoica, A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori. Bucureşti: Editura Prognosis.  
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Evaluarea - delimitări conceptuale: AplicaŃii 4 Metode active şi 

interactive 
 

• Forme/ tipuri de evaluare a rezultatelor şi  a 
progreselor şcolare: AplicaŃii 

4 Metode active şi 
interactive 

 

• Metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor şcolare: 
AplicaŃii 

8 Metode active şi 
interactive 

 

• Metodologia proiectării, elaborării, aplicării şi 
interpretării probelor evaluative: AplicaŃii 

6 Metode active şi 
interactive 

 

• Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară: 
AplicaŃii 

2 Metode active şi 
interactive 

 

• PerfecŃionarea metodologiei de evaluare din 
perspectiva reformei învăŃământului preşcolar şi 
primar din România: AplicaŃii 

2 Metode active şi 
interactive 

 

• Sistematizări şi corelaŃii conceptuale  2 ExerciŃiul  
Bibliografie 
• Cucoş, C. (2005). „Probleme de docimologie didactică”. În: Cucoş, C. (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare şi grade didactice. Iaşi: Editura Polirom, pp. 169-193. 
• Dumitriu, C. (2003). Strategii alternative de evaluare. Modele teoretico-experimentale. Bucureşti: E.D.P., R.A. 
• Frăsineanu, E. (2003). „Evaluarea în procesul de învăŃământ şi educaŃie”. În: JoiŃa, E. (coord.), Pedagogie şi elemente 

de psihologie şcolară. Craiova: Editura Arves, pp. 261-280. 
• Ionescu, M., Radu, I., (2001). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. 
• MâŃă, L. (2010). Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice. Bacău: Editura Alma Mater. 
• Nicola, I. (2000). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Aramis. 
• Radu, I. T. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. 
• Sacară, L. (2008). Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării. Ghid pentru seminar. Iaşi: Editura PIM. 
• Stan, C., (2001). Autoevaluarea şi evaluarea didactică. Cluj- Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. 
• Stoica, A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori. Bucureşti: Editura Prognosis.  
• Ştefănescu, C. (2005). „Evaluarea în procesul de instrucŃie şi educaŃie”. În: Tomşa, Gh. (coord.). Psihopedagogie 

preşcolară şi şcolară. Bucureşti, pp. 165-192. 
• *** (2001). Ghid de evaluare şi examinare. Bucureşti: Editura Aramis. 
Bibliografie minimală 
• Sacară, L. (2008). Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării. Ghid pentru seminar. Iaşi: Editura PIM. 
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• Stoica, A. (coord.) (2001). Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori. Bucureşti: Editura Prognosis.  
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 
• cunoaşterea terminologiei utilizate; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 

noŃiunilor 

 
Probă scrisă 

 
50% 

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• participarea activă la analiza studiilor de 
caz; 

• implicare în elaborarea aplicaŃiilor pentru 
învăŃământul preşcolar şi ciclul primar 

 
Portofoliu 

 
50% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar; 
• cunoştinŃe minimale din problematica disciplinei 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2 Facultatea DE ŞTIINłE 
1.3 Departamentul Matematică, Informatică şi ȘtiinŃele EducaŃiei 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației  
1.5 Ciclul de studii 1) licenŃă IF 
1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar şi preşcolar / Profesor în învăŃământul 

primar – 233101 / Profesor în învăŃământul preşcolar – 233201  

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei Matematica PIPP 

2.2. Titularul activităŃilor de curs LUPU COSTICA 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar LUPU COSTICĂ 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 
Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămâna 4 din 
care: 

3.2 Curs  2 3.3 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din 
care: 

3.5 Curs  28 3.6 seminar / laborator / lucrări practice 
/ proiect 

28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 20 

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 25 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități ……… 0 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAłIEI ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din 

BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
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4.1 de curriculum - 

4.2 de competente - 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise. 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / proiectului 

• Echipele de realizare a proiectului se stabilesc de către studenți. 
• Termenul de predare/susținere a proiectului în seminar este stabilit de 

titularul seminarului de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta 
cererile de amânare a acestuia pe alte motive decât unele obiectiv 
întemeiate. 

6. Competente specifice acumulate 

6.
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 C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4.  Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 

6.
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 C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea şi dezvoltarea competenŃei de predare-învăŃare-evaluare în cadrul procesului 
instructiv-educativ din învăŃământul școlar. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare şi generalizare a informaŃiilor 
ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a cunoştinŃelor în 
activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu elevii şi partenerii 
comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică şi 
managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi situaŃiilor din 
mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.1 Curs 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

Elemente de logică matematică 
a) PropoziŃii. Operatori logici.  
b) Calculul predicatelor. Cuantificatori. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 
 

4h 

MulŃimi 
a) MulŃimi. Moduri de definire. 
b) OperaŃii cu mulŃimi. ProprietăŃi 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 
 

4h 

RelaŃii 
a) DefiniŃie. ProprietăŃi. 
b) RelaŃia de echipotenŃă. RelaŃia de ordine. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

4h 

. FuncŃii 
a) NoŃiunea de funcŃie. Moduri de a defini o funcŃie. Grafice. 
b) FuncŃii injective, surjective, bijective. Compunerea funcŃiilor. 
c) FuncŃiile în lecŃiile de matematică din clasele primare. 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 

MulŃimea numerelor naturale. prelegere-dezbatere, 4h 
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a) OperaŃii cu numere naturale. 
b) Baze de numeraŃie. Divizibilitatea în N. 

problematizarea, prezentarea 
Power Point 

MulŃimea numerelor întregi şi mulŃimea numerelor raŃionale 
a) MulŃimea numerelor întregi. 
 b) MulŃimea numerelor raŃionale. 
c) Operații cu numere întregi și raționale.  
d) Rapoarte și proporții. Aplicații. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 
 

4h 

Elemente de geometrie 
Elemente de geometrie plană. CongruenŃă. Asemănare. 
RelaŃii metrice în triunghiul dreptunghic. Cercul. Arii. 
Elemente de geometrie în spaŃiu. Poliedre. Corpuri rotunde.  
Arii şi volume. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

4h 

Măsurarea mărimilor  
UnităŃi de măsură. AplicaŃii. 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 

Metode de rezolvare a problemelor 
Metode algebrice: prin sisteme, prin ecuaŃii, cu ajutorul 
 mulŃimilor, reducerea la absurd. 
Metode logice: analitică (directă) - sintetică (indirectă); analogia; deducŃia 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

4h 

Metode de rezolvare a problemelor 
Metode aritmetice: metoda grafică, metoda comparaŃiei, metoda 
 ipotezelor, metoda mersului invers. 
Tipuri de probleme: Probleme de mişcare, probleme de amestec şi aliaj, 
ConcentraŃii. Probleme nonstandard. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 
 

4h 

Bibliografie: 
Asaftei P. Chirilă P. Asaftei D.C. Elemente de aritmetică şi teoria numerelor Ed. Polirom  Iaşi 1998. 
Lupu C. Berceanu C. Neagu Gh. Aritmetică pentru definitivat şi grad II. ED. Paralela 45. 2000. 
Lupu C., Săvulescu D. Lupu I. Aritmetică. Ed. Egal. Bacău. 2002. 
Miron R., Brânzei D. Fundamentele aritmeticii şi geometriei. Ed. Academiei. 1983. 
Pârâială D. Pârâială V. Aritmetică. Ed. Institutului European Iaşi 1992. 
łelinoiu P. Culegere de exerciŃii şi probleme de aritmetică. Ed. Porto Franco. GalaŃi 1991. 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 
Elemente de logică matematică 
a) PropoziŃii. Operatori logici.  
b) Calculul predicatelor. Cuantificatori. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, exercițiul 
 

4h 

MulŃimi 
MulŃimi. Moduri de definire. 
OperaŃii cu mulŃimi. ProprietăŃi 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, exercițiul 
 

4h 

RelaŃii 
DefiniŃie. ProprietăŃi. 
RelaŃia de echipotenŃă. RelaŃia de ordine. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

4h 

. FuncŃii 
a) NoŃiunea de funcŃie. Moduri de a defini o funcŃie. Grafice. 
b) FuncŃii injective, surjective, bijective. Compunerea funcŃiilor. 
c) FuncŃiile în lecŃiile de matematică din clasele primare. 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 

MulŃimea numerelor naturale. 
a) OperaŃii cu numere naturale. 
b) Baze de numeraŃie. Divizibilitatea în N. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, exercițiul 
 

4h 

MulŃimea numerelor întregi şi mulŃimea numerelor raŃionale 
a) MulŃimea numerelor întregi. 
 b) MulŃimea numerelor raŃionale. 
c) Operații cu numere întregi și raționale.  
d) Rapoarte și proporții. Aplicații. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea,  
exercițiul 
 

4h 

Elemente de geometrie 
Elemente de geometrie plană. CongruenŃă. Asemănare. 
RelaŃii metrice în triunghiul dreptunghic. Cercul. Arii. 
Elemente de geometrie în spaŃiu. Poliedre. Corpuri rotunde.  
Arii şi volume. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

4h 

Măsurarea mărimilor  
UnităŃi de măsură. AplicaŃii. 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 

Metode de rezolvare a problemelor 
Metode algebrice: prin sisteme, prin ecuaŃii, cu ajutorul 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, exercițiul 

4h 
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 mulŃimilor, reducerea la absurd. 
Metode logice: analitică (directă) - sintetică (indirectă); analogia; deducŃia 

 

Metode de rezolvare a problemelor 
Metode aritmetice: metoda grafică, metoda comparaŃiei, metoda 
 ipotezelor, metoda mersului invers. 
Tipuri de probleme: Probleme de mişcare, probleme de amestec şi aliaj, 
ConcentraŃii. Probleme nonstandard. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, exercițiul 
 

4h 

Bibliografie: 
Asaftei P. Chirilă P. Asaftei D.C. Elemente de aritmetică şi teoria numerelor Ed. Polirom  Iaşi 1998. 
Lupu C. Berceanu C. Neagu Gh. Aritmetică pentru definitivat şi grad II. ED. Paralela 45. 2000. 
Lupu C., Săvulescu D. Lupu I. Aritmetică. Ed. Egal. Bacău. 2002. 
Miron R., Brânzei D. Fundamentele aritmeticii şi geometriei. Ed. Academiei. 1983. 
Pârâială D. Pârâială V. Aritmetică. Ed. Institutului European Iaşi 1992. 
łelinoiu P. Culegere de exerciŃii şi probleme de aritmetică. Ed. Porto Franco. GalaŃi 1991. 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs participare activă; 
demonstrarea însuşirii conceptelor 
fundamentale cu care operează  
matematica;  demonstrarea unor 
capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a 
achizițiilor dobândite in practica 
educațională; 

colocviu 50% 

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

- participarea activă; 
- un portofoliu individual conŃinând 
un proiect / referat/ studiu de caz,  
fise de lucru seminar, analize 
comparative, aplicarea unor metode 
de cercetare 

1. chestionare orală 

2. portofoliul  

50% 

10.6 Standard minim de performanta: 3  intervenŃii/  analize privind  prezentările  colegilor in cadrul seminarului;  - realizarea şi  
susținerea unei teme (element de portofoliu) la seminar 

Studentul trebuie să întrunească cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală cât şi la cea continuă, respectiv: - demonstrarea 
unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor operaŃionale,  de transfer aplicativ al cunoştinŃelor; 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
29.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
29.09.2015  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI Literatura română şi literatura  pentru copii 

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea Facultatea de Științe 

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura română şi literatura  pentru copii 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lect. univ. dr. Violeta Popa 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar  

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 45 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat  2 
Examinări 10 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual   
3.8. Total ore pe semestru   
3.9. Numărul de credite  

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului � Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, 

seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De 
asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în 
timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

� Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și 
seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă 
la adresa procesului educațional; 

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de 
comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a 
acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, 
pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-
proiect, titularul va stabili o depunctare pentru fiecare zi de 
întârziere.   

•  

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea, înțelegerea și valorificarea în contextele practicii 
școlare din învățământul preșcolar și primar a conceptelor specifice 
studiului literaturii şi teoriei literare; familiarizarea cu unele metode 
de analiza specifice studiului interdisciplinar al stiintelor umaniste. 

•  

7.1  

7.2. Obiectivele specifice � Dezvoltarea abilităŃii de a crea situaŃii de învăŃare specifice elevilor 
de vârstă preşcolară pornind de la textele literaturii pentru copii (prin 
relevarea căilor şi a mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de 
textul literar); 

� Dezvoltarea facultăŃii de a delimita conceptele operaŃionale ale 
ştiinŃelor literaturii, pe baza structurilor şi conŃinuturilor acestora şi 
aplicarea lor în studiul literaturii pentru copii; 

� Lărgirea volumului de cunoştinŃe şi noŃiuni cu privire la problemele 
teoretice de bază ale receptării literaturii române şi literaturii pentru 
copii; 

•  

 

6.
1.
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C2 
Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul primar şi preşcolar  

6.
2.
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e 

tr
an

sv
er

sa
le

 
 

CT1 
Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opŃiuni valorice 
explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei  
CT2 
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor 
şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
CT3 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue 
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� Stimularea iniŃiativei de a aborda critic şi creator a conceptelor şi 
teoriilor moderne privind formarea schemelor de acŃiuni şi a 
capacităŃilor de cunoaştere; 

a) Adoptarea de strategii pertinente de evaluare a preşcolarilor/elevilor şi 
a grupei/clasei, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ 
în parametrii specifici literaturii române şi literaturii pentru copii. 

 
8. ConŃinuturi 

 
1. Introducere 
• TradiŃional şi modern în studiul literaturii pentru copii. 

Delimitări conceptuale şi repere terminologice. Literatura 
pentru copii ─ modalitate specifică de cunoaştere şi 
comunicare 

2 prelegere 1 prelegere 

2. Sistemul educaŃional arhaic românesc 
Literatura populară pentru copii.  
Repertoriu şi semnificaŃii. 

AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi primar 

2 prelegere 1 prelegere 

3. Folclorul copiilor 
Folclorul copiilor, determinism psiho-social 
specific folclorului copiilor, sincretism, 
receptare productivă. 
AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 

2 prelegere 1 prelegere 

4. Obiceiul de a povesti: povestitul ca act şi povestitul ca 
text 

1. Povestea şi povestirea 
2. Basmul  
3. Legenda  
4. Mitul 
5. Snoava 
6. Fabula  
7. SchiŃa 
8. Nuvela 
9. Romanul  
AplicaŃii 

7 prelegere 1 prelegere 

5.  Genul liric 
1. Lirismul colectiv şi individual: 
cîntecele de muncă 
cîntecele magice 
cîntecele războinice 
cîntecele închinate prieteniei 
cîntecele către puterile naturii 
poezia gnomică  
poezia deşertăciunilor 
poezia plăcerilor 
poezia filosofică 
poezia profetică 
poezia anti-războinică 
poezia civică şi patriotică 
poezia captivităŃii şi a exilului (în cadrul 
tematicii mai largi a relaŃiei dintre eu şi 
sociatate) 
2. Marile teme lirice: IUBIREA, NATURA ŞI 
MOARTEA. 
3. Universul copilăriei 
4. Universul micilor vieŃuitoare şi natura 
5. Trecutul istoric 

AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 

7 prelegere 1 prelegere 

6. Genul dramatic 
Teatrul popular şi teatrul cult pentru copii. 

2 prelegere 1 prelegere 



F 84.07/Ed. 06 
 

AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar 
 
7. Copilul universal în literatură.  

Dimensiuni instructiv-educative, strategii de 
participare a lectorului. 

AplicaŃii pentru învăŃământul preşcolar şi primar  

2 prelegere 1 prelegere 

Bibliografie 
1. ***DicŃionarul scriitorilor români, coordonator Mircea Zaciu, Editura Albatros, 2002 
2. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii : scriitori contemporani, Bucureşti, Ed. Albatros, 1988 
3. Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret: pentru institutori, învăŃători şi educatoare. Cluj-Napoca, 

Editura „Dacia”, 1999. 
4. Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Bucureşti, E.D.P., 1977 
5. Pop, M.; Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, Bucureşti, EDP, 1974 (sau ediŃia a II-a, Bucureşti, EDP, 

1978) 
6. Preda, Violeta, InterferenŃe, Ed. „Plumb”, Bacău, 2002 

 
Bibliografie minimală 

7. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii : scriitori contemporani, Bucureşti, Ed. Albatros, 1988 
Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret: pentru institutori, învăŃători şi educatoare. Cluj-Napoca, Editura 
„Dacia”, 1999 
Pop, M., Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, Bucureşti, EDP, 1974 (sau ediŃia a II-a, Bucureşti, EDP, 1978) 
 
 
 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

1. Colinda, pluguşorul, descântecul, balada  Analiză pe text, expunerea, 
problematizare, conversaŃie 

euristică 
 

2. Poezia boabei și a fărâmei” – 2 ore 
Lucian Blaga, Cărăbuşul de aramă 
Tudor Arghezi: Tâlharul pedepsit 
Elena Farago: CăŃeluşul şchiop 
 

2 Analiză pe text, expunerea,  
problematizarea, conversaŃia 
euristică 

 

3. Pastelul– 2 ore 
Vasile Alecsandri: Primăvara, Miezul iernei, George 
Topîrceanu: Rapsodii de toamnă, Balada unui greier mic 

 

2 Analiză pe text, conversaŃie 
euristică, expunere 

 

4. Fabula şi schiŃa 
Gr. Alexandrescu, Câinele şi căŃelul, Al. Donici, Racul, 

ştiuca şi o broască 

I. L. Caragiale: Vizită, Barbu Delavrancea, Bunicul, Ioan 
Alexandru Brătescu-Voineşti: Puiul 

2 Proiect şi dezbatere  

5. Basmul popular 
Greuceanu 
Prâslea cel voinic şi merele de aur 
TinereŃe fără bătrâneŃe şi viaŃă fără de moarte 

 

2 Proiect şi dezbatere  

6. Basmul cult– 2 ore 
Ion Creangă: Capra cu trei iezi, Fata babei şi fata 

moşneagului 

Mihai Eminescu: Făt-Frumos din lacrimă 

2 Proiect şi dezbatere  

7. Romanul– 2 ore 
Mihail Sadoveanu: Dumbrava minunată 

Cezar Petrescu: Fram, ursul polar 

2 Proiect şi dezbatere  

Bibliografie 

Bibliografie  
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, „Minerva”, 1982 
CernăuŃi-GorodeŃchi, Mihaela, Literatura pentru copii, Iaşi, Editura „Universitas XXI”, 2008 
Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret: pentru institutori, învăŃători şi educatoare. Cluj-Napoca, Editura 
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„Dacia”, 1999 
Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Bucureşti, E.D.P., 1977 
Pop, M., Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, Bucureşti, EDP, 1974 (sau ediŃia a II-a, Bucureşti, EDP, 1978) 
Rogojinaru,Adela, O introducere în literatura pentru copii, Bucureşti, Editura „Oscarprint”, 1999 
Stoica, Cornelia; Vasilescu, Elena, Literatura pentru copii (Manual pentru şcolile normale – clasa a XII-a, Bucureşti, 
E.D.P., 1998  
 
Bibliografie minimală 
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, „Minerva”, 1982 
Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret: pentru institutori, învăŃători şi educatoare. Cluj-Napoca, Editura 
„Dacia”, 1999 
Pop, M., Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, Bucureşti, EDP, 1974 (sau ediŃia a II-a, Bucureşti, EDP, 1978) 
 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 
10. Evaluare 

 

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

• Cunoaşterea terminologiei utilizate de 
critica şi teoria literară. 

10.4. Curs 
• Capacitatea de utilizare adecvată a 

noŃiunilor de teorie literară. 

Examen scris 50% 

• Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar; 

• Capacitatea de a utiliza corect metodele şi 
conceptelor teoretice cu care s-a operat pe 
parcursul semestrului la curs şi la seminar; 

-Abilitatea de a folosi instrumentele nou 
însuşite în analiza unui text literar;  
- Demonstrează capacitatea de a emite 
judecăŃi de valoare în momentul abordării 
unui text literar 
 
• Probarea capacităŃii de a sintetiza 

cunoştinŃele dobândite 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Integrarea lecturilor bibliografice în 
redactarea unor lucrări cu un înalt grad de 
originalitate  

Probe orale;  observarea 
curentă; investigaŃia;  
portofoliul 

50% 
 

10.6. Standard minim de performanŃă 
- Participarea activă la minimum 66% dintre orele de seminar şi capacitatea studentului de a înŃelege şi interpreta 
specificul şi valoarea literaturii pentru copii. 
- participarea în proporŃie de 80% la seminar în timpul semestrului.  
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FISA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2 Facultatea DE ŞTIINłE 

1.3 Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ ŞI ŞTIINłELE EDUCAłIEI 

1.4 Domeniul de studii STIINTE ALE EDUCATIEI 

1.5 Ciclul de studii 1) licenŃă IF 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogia învățământului primar şi preşcolar / Profesor în învăŃământul 

primar – 233101 / Profesor în învăŃământul preşcolar – 233201  

2. Date despre disciplina 

2.1. Denumirea disciplinei Didactica Activităților Matematice  

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lector. univ. dr. Lupu Costică 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare ES 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămâna 4 din care: 3.2 Curs  2 3.3 seminar / laborator / lucrări practice / 
proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5 Curs  28 3.6 seminar / laborator / lucrări practice / 
proiect 

28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie si notițe 20 

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platforme de specialitate si pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare / lucrări practice / proiecte, teme, referate 25 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități ……… 0 

3.7 Total ore studiu individual 69 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAłIEI ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE 
UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din 

BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 

Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
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3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 4) 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competente - 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului - 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului / 
lucrărilor practice / proiectului 

- 

6. Competente specifice acumulate 

6.
1 
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C1. Formarea şi dezvoltarea competenŃelor cognitive în domeniul psihopedagogiei educaŃionale. 
C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă / pregătire a elevilor.  
C3. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul preuniversitar. 
C4.  Evaluarea proceselor de învăŃare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate de elevi. 

6.
2 
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C5. Formarea şi dezvoltarea competenŃei de comunicare şi relaŃionare în cadrul procesului instructiv-educativ. 
C6. Formarea şi dezvoltarea competenŃei psihosociale de organizare a mediului de învăŃare în colaborare cu elevii, 
familia şi comunitatea. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea competenŃei de predare-învăŃare-evaluare în cadrul procesului 
instructiv-educativ din învăŃământul școlar. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea abilităŃilor de analiză, sinteză, abstractizare şi generalizare a informaŃiilor 
ştiinŃifice/psihopedagogice. 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de organizare sistematică şi de aplicare creativă a cunoştinŃelor 
în activitatea educaŃională. 
3. Dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi relaŃionare eficientă cu elevii şi partenerii 
comunităŃii locale. 
4. Dezvoltarea capacităŃii de utilizare autonomă a informaŃiilor în activitatea didactică şi 
managerială.  
5. Dezvoltarea capacităŃii de cunoaştere şi soluŃionare ştiinŃifică a problemelor şi situaŃiilor 
din mediul socio-educaŃional. 

8. Conținut 

8.1 Curs 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

1. Probleme generale ale organizării şi desfăşurării activităŃilor cu 
conŃinut matematic 
a) Obiectul metodicii. Elemente de planificare. 
b) Obiective generale şi repartizarea conŃinutului. 
c) OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale. 
 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

2. Bazele psihopedagogice şi metodologice ale activităŃilor 
matematice 
a) Formarea deprinderilor de ordonare şi apreciere globală. 
b) Reprezentările matematice şi rolul lor în formarea noŃiunilor.  
c) Metode de predare-învăŃare-evaluare folosite în activităŃile 
matematice din grădiniŃă. 
d) Strategii de predare-învăŃare a poziŃiilor spaŃiale. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

3. Jocul didactic matematic 
a) Rolul jocului în formarea personalităŃii copilului preşcolar. 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 

4h 
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b) Jocuri didactice folosite în predarea noŃiunilor matematice. 
c) Jocuri logico matematice. Valoarea lor formativă. 
 

prin descoperire 

4. Curriculum preşcolar 
a) FinalităŃile învăŃării matematicii pe cicluri de învăŃământ şi cicluri 
curriculare, structura programei şcolare, tipuri de curriculum.  
b) Metodica folosirii elementelor de logică matematică folosite în 
activităŃile matematice din grădiniŃă. 
 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

4h 

5. Curriculum preşcolar 
a) Lectura personalizată a programei şcolare, planificarea calendaristică, 
proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare, etape în proiectarea demersului 
didactic, relaŃia dintre lecŃie şi unitatea de învăŃare.  
b) Metodica predării numerelor naturale şi a operaŃiilor cu numere 
naturale. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

4h 

6. Strategii didactice 
Integrarea metodelor, procedeelor, mijloacelor didactice, formelor de 
organizare a învăŃării şi a evaluării în proiectare didactică pe unităŃi de 
învăŃare. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

4h 

7. Continuitatea între cicluri de învăŃământ privind activităŃile 
matematice 
a) Continuitatea între grădiniŃă şi şcoală. 
b) Calculatorul în grădiniŃă. 
c) Evaluarea activităŃii matematice în grădiniŃă 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

4h 

Bibliografie: 

1. Cerghit I. Didactica. E.D.P. Bucureşti. 1995. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învăŃământul primar şi preprimar.Ed. Caba, Bucureşti, 2006. 
3. Lupu C. Paradigma Didacticii Disciplinei Specialității, E.D.P.R.A,  Bucureşti,  2008. 
4. Lupu  C. Didactica predării activităților matematice, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 

8.2 Seminar / laborator / lucrări practice / proiect 
Metode de predare Observații / 

nr. ore 

1. Probleme generale ale organizării şi desfăşurării activităŃilor cu 
conŃinut matematic 

d) Obiectul metodicii. Elemente de planificare. 
e) Obiective generale şi repartizarea conŃinutului. 
f) OperaŃionalizarea obiectivelor educaŃionale. 
 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

2h 

2. Bazele psihopedagogice şi metodologice ale activităŃilor matematice 
a. Formarea deprinderilor de ordonare şi apreciere globală. 
b. Reprezentările matematice şi rolul lor în formarea noŃiunilor.  
c. Metode de predare-învăŃare-evaluare folosite în activităŃile 
matematice din grădiniŃă. 
d. Strategii de predare-învăŃare a poziŃiilor spaŃiale. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

2h 

3. Jocul didactic matematic 
a. Rolul jocului în formarea personalităŃii copilului preşcolar. 
b. Jocuri didactice folosite în predarea noŃiunilor matematice. 
c. Jocuri logico matematice. Valoarea lor formativă. 
 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

2h 

4. Curriculum preşcolar 
a. FinalităŃile învăŃării matematicii pe cicluri de învăŃământ şi cicluri 
curriculare, structura programei şcolare, tipuri de curriculum.  
b. Metodica folosirii elementelor de logică matematică folosite în 
activităŃile matematice din grădiniŃă. 
 

prelegere-dezbatere, tehnici  
interactive,problematizarea 

2h 

5. Curriculum preşcolar 
a. Lectura personalizată a programei şcolare, planificarea calendaristică, 
proiectarea didactică a unei unităŃi de învăŃare, etape în proiectarea demersului 
didactic, relaŃia dintre lecŃie şi unitatea de învăŃare.  
b. Metodica predării numerelor naturale şi a operaŃiilor cu numere 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

2h 
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naturale. 

6. Strategii didactice 
Integrarea metodelor, procedeelor, mijloacelor didactice, formelor de 
organizare a învăŃării şi a evaluării în proiectare didactică pe unităŃi de 
învăŃare. 

prelegere-dezbatere, 
problematizarea, prezentarea 
Power Point 

 

2h 

7. Continuitatea între cicluri de învăŃământ privind activităŃile 
matematice 
a. Continuitatea între grădiniŃă şi şcoală. 
b. Calculatorul în grădiniŃă. 
c. Evaluarea activităŃii matematice în grădiniŃă 

prelegere-dezbatere, 
organizatorul grafic, învăŃarea 
prin descoperire 

2h 

Bibliografie: 

1. Petrovici C., Neagu M., Elemente de didactica matematicii în grădiniŃă şi învăŃământul primar, Iaşi, Editura PIM, 2006. 
2. Lupu C. Didactica matematicii pentru învățământul primar, Ed. PIM, Iași, 2012. 
3. Lupu C. Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 
4. Lupu C. Elemente de geometrie și didactica predării, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2013. 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor 
profesionale si angajatori din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs participare activă; 
demonstrarea însuşirii conceptelor 
fundamentale cu care operează  
psihopedagogia jocului;  
demonstrarea unor capacităŃi şi 
abilităŃi de aplicare a achizițiilor 
dobândite in practica educaționala; 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

- participarea activă; 
- un portofoliu individual conŃinând 
un proiect / referat/ studiu de caz,  
fise de lucru seminar, analize 
comparative, aplicarea unor metode 
de cercetare 

1. chestionare orală 

2. portofoliul  

50% 

10.6 Standard minim de performanta: 3  intervenŃii/  analize privind  prezentările  colegilor in cadrul seminarului;  - realizarea şi  
susținerea unei teme (element de portofoliu) la seminar 

Studentul trebuie să întrunească cel puŃin nota 5 (cinci) atât la evaluarea finală cât şi la cea continuă, respectiv: - demonstrarea 
unui minim de capacităŃi şi abilităŃi de aplicare a conceptelor operaŃionale,  de transfer aplicativ al cunoştinŃelor; 

 
 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   
                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
29.09.2015  
 
Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
29.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenŃă) 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe 

1.3. Departamentul Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele educaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii ÎF 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar MâŃă Liliana 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

3 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

42 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

42 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Teoria şi metodologia curriculum-ului;  
• Teoria şi metodologia instruirii 

4.2. de 
competenŃe 

•  
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5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs 
în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunctare 
pentru fiecare zi de întârziere.   

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• utilizarea cunoştinŃelor de specialitate pentru proiectarea şi realizarea 
activităŃilor instructiv-educative din învăŃământul preşcolar 

7.2. Obiectivele specifice • însuşirea noŃiunilor şi normelor de elaborare a proiectării didactice în 
învăŃământul preşcolar; 

• cunoaşterea specificului unităŃilor de învăŃământ preşcolar, a documentelor 
şcolare, a structurilor de organizare şi funcŃionare; 

• formarea de deprinderi necesare pentru realizarea proiectării didactice în 
învăŃământul preşcolar; 

• dezvoltarea abilităŃilor pentru realizarea evaluării în învăŃământul preşcolar; 
• analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calităŃii proiectelor educaŃionale şi a 

activităŃilor educaŃionale realizate 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
•     

•     

•     

•     
•     

•     

•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
 
 

 

6.
1.
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• C1. Proiectarea programelor/activităŃilor instructiv - educative pentru diferite niveluri şi 
grupuri educaŃionale 

• C2. Realizarea activităŃilor specifice procesului instructiv-educativ din învăŃământul 
primar şi preşcolar 

• C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluŃiei în 
carieră 

6.
2.

 C
om

pe
te

nŃ
e 

tr
an

sv
er
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le

 
 

 
• CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opŃiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinŃele educaŃiei 
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AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare ObservaŃii 
• Familiarizarea studenŃilor cu specificul practicii 

pedagogice din învăŃământul preşcolar: prezentarea 
modului de organizare şi desfăşurare a practicii 
pedagogice 

3 ExplicaŃia  

• Desfăşurarea practicii pedagogice: Practică 
observativă, de analiză şi evaluare a activităŃilor asistate; 
Completarea grilelor de observare a activităŃilor din 
învăŃământul preşcolar; Elaborarea proiectării didactice 
pentru învăŃământul preşcolar (Planificare anuală, 
Programul săptămânal şi zilnic, Proiect de activitate 
integrată); Elaborarea instrumentelor de evaluare (Fişe de 
evaluare); Autoevaluarea activităŃilor susŃinute 

36 ObservaŃia, ExerciŃiul  

• Evaluarea portofoliului de practică pedagogică 3   
Bibliografie 
• Dulamă, M.E. (2005). Practica pedagogică. Teorie si metodologie. Cluj-Napoca: Editura Clasium. 
• Ionescu, M., Radu, I. (1995). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia. 
• Iucu, R. (2007). Formarea inŃtială şi continuă a cadrelor didactice. Bucureşti: Editura Humanitas. 
• MâŃă, L. (2011). Ghid de practică pedagogică pentru studenŃii de la Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. 

Bacău: Editura Alma Mater. 
Bibliografie minimală 
• MâŃă, L. (2011). Ghid de practică pedagogică pentru studenŃii de la Pedagogia ÎnvăŃământului Primar şi Preşcolar. 

Bacău: Editura Alma Mater. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/ învățare, titularii disciplinei au organizat o 
întâlnire cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat 
identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din 
cadrul altor instituții de învățământ superior. 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs •    

10.5. Seminar/ laborator/ 
proiect 

• elaborarea fişelor de observaŃii; 
• realizarea mijloacelor didactice; 
• pregătirea elementelor componente ale 

portofoliului de practică pedagogică 

 
Portofoliul 

 
100% 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• completarea acel puŃin 50% din grilele de observare a activităŃilor şi a proiectării didactice pentru învăŃământul 
preşcolar; 

• respectarea criteriilor minime de elaborare a portofoliului de practică pedagogică 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ.dr. MâŃă Liliana Lect. univ.dr. MâŃă Liliana 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Conf.univ.dr. Mocanu Marcelina 
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015 Prof.univ.dr. Talmaciu Mihai 
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FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZA 4  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 



F 84.07/Ed. 06 
 

5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba engleză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
engleză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba engleză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba engleza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba engleza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba engleza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

The subjunctive mood 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

The imperative mood 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

The participle and participial constructions 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

The gerund  
 

2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

The sequence of tenses  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Direct and indirect speech  2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Test 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 

C
om
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le
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Bibliografie 

Bywater, F.V.(1998): A Proficiency Course in English, Longman, London. 
Burrows, A. Arthur (1992): Grammar Exercises, Pro Lingua Associates, Vermont. 
Candlin, E. F. Present Day English for Foreign Students, Books 1-3, University of London Press LTD, 
London, 1969. 
Cmeciu, D., Bonta, E. Essential English Topics, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997. 
Finocchiaro, M. Let” s talk. A Book of Conversations, A Regents Publication, Simon and Schuster, NY, 
1980. 
McCarthy, M., O’Dell, F., (2008): English Vocabulary in Use (Advanced), Cambdridge, Cambridge 
University Press. 
Bibliografie minimală 

Foley, M., Hall, D., (2003): Advanced Learner’s Grammar. A self-reference & practical  book with 

answers, London, Longman. 
Misztal, Mariusz (1994): Test your vocabulary, Bucureşti, Teora. 
Stan, Gheorghe (2000): Everyday Topics. Freeway to vocabulary, Iaşi, Institutul European. 
Vince, M., (1994): Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman. 
Wellman, Guy (1998): Wordbuilder. Vocabulary development and practicefor higher-level 

students, Oxford, Macmillan Heinemann. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  

 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 
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FACULTATEA DE ŞTIINłE 
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               www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞTIINłE 

1.3. Departamentul MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINłE ALE EDUCAłIEI 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar/Profesor în învăŃământul 

primar - 233101; Profesor în învăŃământul preşcolar - 233201 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA 4  

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Asist. univ. dr. Ioana Boghian  

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităŃi (precizaŃi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  55 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • studenŃii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise; 

• nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de 
către studenŃi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 

 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Proiectele/portofoliile vor fi predate/susŃinute în cadrul seminarelor conform 
graficului întocmit de profesor de comun acord cu studenŃii.  
 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

- Cursul şi seminarul au ca obiectiv principal formarea și dezvoltarea la student a 
deprinderilor de a utiliza corect și adecvat limba franceză în situații reale de 
comunicare și de adapta registrul lingvistic (formal, informal/colocvial) la 
contextul situațional. 

 
7.2. Obiectivele specifice - Înțelegerea și utilizarea în producerea și interpretarea enunțurilor a 

conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniu, în limba 
franceză. 

- Înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a formelor verbale şi a unui 
vocabular adecvat pentru a exprima/interpreta evenimente prezente, 
trecute sau viitoare din domeniu, în limba franceză. 

- ImbogăŃirea vocabularului de specialitate in limba franceza; 
- Utilizarea si exersarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte 
etc. asociate domeniului, in limba franceza; 

- Elaborarea de proiecte profesionale in limba franceza respectand 
utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu. 

 
 
8. ConŃinuturi 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) 

Nr. ore 
Metode de predare ObservaŃii 

Le subjonctif dans des propositions subordonnées 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

La concordance des temps au subjonctif 
2 exerciŃiul, învăŃarea prin 

descoperire, studiul de caz 
 

L’impératif 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

L’infinitif 2 exerciŃiul, învăŃarea prin 
descoperire, studiul de caz 

 

Le gérondif  
 

2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Le participe présent et passé 2 dezbaterea, explicaŃia, 
conversaŃia euristică 

 

Test 2 problematizarea, demonstraŃia, 
jocul de rol, brainstorming-ul, 
exerciŃiul 

 

Bibliografie 
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C6.1. Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, 
angajarea în pregătirea profesională şi activitatea de formare continuă. 
C6.5.Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte 
de specialitate. 

C
om

p
et

en
Ńe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinŃelor educaŃiei 
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Delatour,Y, et Jennepin,D (2000),Grammaire pratique du français, Hachette, Paris. 
Ghidu,George et Pisoschi,Valeriu (2002),Gramatica limbii franceze,Teora, Bucuresti. 
Haşdeu, I., Sârbu, G. (1983) : Parlons français, Bucureşti. 
Jean Claude et alii (1988) : Grammaire Larousse du français contemporain, Larousse, Paris. 
Romedea,Adriana-Gertruda (2001), Lectii de ortografie franceză,Bistrita, Bacau; 
Bibliografie minimală 

Robert, Paul (1992): Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert, Paris. 
Steele, R., Chamberlain, A. (1991) : Guide pratique de la communication, Didier, Paris. 
Dănăilă, Sorina, BiŃa, Ioan (2008) : Limba franceză prin exerciŃii de traducere, Iaşi, Polirom. 
Dobre, Claudia (2013) : Grammaire du français, Bucureşti, Booklet. 
Cristofir, Janeta-Ramona (2012) : Le français pour tous, Piteşti, Carminis. 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
• ConŃinuturile disciplinei sunt în concordanŃă cu standardele RNCIS 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs •    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

calitatea răspunsurilor  
la colocviu; nivelulul de participare la 
desfășurarea seminarului; calitatea și 
cantitatea cunoștințelor acumulate în mod 
curent 

Colocviul: observarea 
curentă; verificarea 
orala,   proiectul 

        100% 

 
 
 10.6. Standard minim de performanŃă 
1) cunoașterea și utilizarea corectă din punct de vedere gramatical a limbii engleze. 
2) cunoașterea variantei in limba engleza a notiunilor, conceptelor, specifice domeniului.   
3) nota minimă 5 la colocviu.    
4) predarea la termen a temelor de casă. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
24.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE 

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE 
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenŃă) 

1. Date despre program 
1.1. InstituŃia de învăŃământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea ŞtiinŃe  

1.3. Departamentul Departamentul de Matematică, Informatică şi ŞtiinŃele EducaŃiei 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe ale educaŃiei 

1.5. Ciclul de studii licenŃă 

1.6. Programul de studii/calificarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar 

1.7. Forma de învăŃământ ÎnvăŃământ cu frecvenŃă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAłIA FIZICĂ 

2.2. Titularul activităŃilor de curs  

2.3. Titularul activităŃilor de seminar prof. univ. dr. RAłĂ Gloria 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu  

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opŃionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opŃională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităŃilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăŃământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
DistribuŃia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat  - 
Examinări 3 
Alte activităŃi (precizaŃi): activităŃi  practice de mişcare 30 

 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenŃe 

•  

 
5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului -  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

StudenŃii nu se vor prezenta la lecŃiile de lucrări practice, în echipament 
sportiv, fără bijuterii şi lucruri de valoare,  cu telefoanele mobile deschise. 
De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul lecŃiilor 
practice, nici părăsirea de către studenŃi a spaŃiului de lucruu, în vederea 
preluării apelurilor telefonice personale. 
- Nu va fi tolerată întârzierea studenŃilor la lecŃii, întrucât aceasta se 
dovedeşte disruptivă la adresa procesului educaŃional.-  
Termenul susŃinere a verificării practice este în ultimile 2 săptămâni de 
activitate practică ale semestrului. 

 
6. CompetenŃe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea capacităŃii de practicare independentă a exerciŃiilor fizice în scopul 
întăririi şi menŃinerii stării de sănătate.. 

7.2. Obiectivele specifice 1. MenŃinerea şi întărirea sănătăŃii şi călirea organismului; 
2. Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
3. Dezvoltarea dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice (forŃă, viteză, rezistenŃă, 

îndemânare) 
4. Dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor din şcoala mersului şi alergării 
4. Formarea obişnuinŃei de practicare sistematică a exerciŃiilor fizice; 
5. Formarea atitudinii pozitive şi a deprinderii de conduită în colectiv; 
6. ContribuŃii la înlăturarea efectelor negative ale lipsei de activitate fizică prin 

jocuri de mişcare. 
 
8. ConŃinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare ObservaŃii

    
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
• RAłĂ, G. Didactica educaŃiei fizice şi sportului - curs , Bacău, Universitatea din Bacău, 2004. 
Dragomir Şt., Barta A. ,1993, EeducaŃie fizică.Manual pentru clasa a IX-a, şcoli normale, 

 
AplicaŃii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare ObservaŃii 

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din gimnastică. Dezvoltarea forŃei şi mobilităŃii  

8 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

ÎnvăŃarea, consolidarea şi perfecŃionarea deprinderilor şi/sau 
priceperilor motrice din jocul de handbal 

6 ActivităŃi practice  O lecŃie 
practică   

Bibliografie : 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007;. 
Bibliografie minimală 
Acsinte A. ,  Jocuri şi activităŃi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

 

 

6.
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Adoptarea unei abordări interogative şi reflexive privind practica profesională, angajarea în pregătirea 
profesională şi activitatea de formare continuă. 
-Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de investigare şi autoevaluare sistematică a practicilor 
profesionale proprii. 
-Aplicarea unor metode ştiinŃifice specifice ştiinŃelor educaŃiei în desfăşurarea unor cercetări empirice 
asupra problemelor educaŃionale din grupa de preşcolari/clasa de elevi.  
-Elaborarea proiectelor de dezvoltare profesională prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în 
domeniul ştiinŃelor educaŃiei.  
-Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru a analiza şi interpreta o gamă largă de concepte de specialitate. 

6.
2.
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Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În vederea schiŃării conŃinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăŃare titularii disciplinei se organizează vizionări 
a activităŃilor din şcoli primae şi preşcolare, cluburi sportive şi de dezvoltare, a bazelor sportive.  Întâlnirile vor viza 
identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul 
altor instituŃii de învăŃământ superior. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  o   
10.5. 
Seminar/labor
ator/proiect 

- realizarea de sisteme de acŃionare pe tematici stabilite 
pentru învăŃare pe parcursul semestrului; 
SusŃinere  probelor  de control   

Evaluare curentă 
Probe practice    

50 % 
50 % 

10.6. Standard minim de performanŃă 

• cunoaşterea noŃiunilor de bază din domeniul ŞtiinŃa sportului şi educaŃiei fizice şi metodologiei creative; 
demonstrarea însuşirii eficiente de către studenŃi a noŃiunilor de bază din domeniul creativ şi metodologiei prin 
rezolvarea corectă a aplicaŃiilor creative în domeniu 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

24.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 Conf. univ. dr. MOCANU Marcelina 

 
Data aprobării în Consiliul FacultăŃii Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. TALMACIU MIHAI  
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