Anexa nr. 2
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea de Vest din Timişoara

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Modul psihopedagogic - Nivelul II
II
Modul psihopedagogic - Nivelul II

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina
2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
As. univ. dr. Mirela Lăscoiu
1 2.7 Tipul de evaluare

E 2.8 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
din care ore curs 2 seminar
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
1 laborator
3.2. Numar ore pe semestru
42 din care ore curs 28 seminar
14 laborator
3.3.Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe
14
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
14
Tutoriat
2
Examinări
2
Alte activităţi……………………………………
2
ore
3.4 Total ore studiu individual
48
3.5 Total ore pe semestru 2
ore
90
3.6 Numărul de credite
ore
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum •
4.2 de competenţe

•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

2 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
1

ore

5.1 de desfăşurare a cursului

•

5.2 de desfăşurare a seminarului

•

5.3 de desfăşurare a laboratorului

•

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific;
• explicare şi interpretare;
• aplicare, transfer şi rezolvare de probleme;
• reflecţie critică şi constructivă;
• creativitate şi inovare.

• autonomie şi responsabilitate;
Competenţe
transversale

• interacţiune socială;
• dezvoltare personală şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
• Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a
disciplinei
noţiunilor specifice disciplinei)
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi

• Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale
disciplinei).
• Competenţe instrumental – aplicative
• Valori atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi
responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu
ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui
sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională).

2

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţi
i

Bibliografie
8.2 Seminar
Metode de predare
1. Seminar introductiv : Organizare,
Conversaţia. Prelegerea,
Bibliografie, Condiții de participare la
Explicaţia
examen. Noțiuni fundamentale :
Delimitări conceptuale.
2. Realizarea unei propuneri de finanțare Demonstraţia, Studiul de
2.1. Formularea unei idei
caz, Brainstormingul,
2.2. Surse de finanțare
Problematizarea
2.3. Reguli de scriere a unei propuneri
de finanţare. 3.Managementul
proiectului educațional / cultural :
3.1. Funcțiile
3.2. Rolul managerului de proiect
3.3. Schema managementului de proiect
4. Structura unei propuneri de finanțare : Prezentare în format
4.1. Titlul proiectului
Power- Point.
4.2. Rezumatul
Demonstraţia, Studiul de
4.3. Introducerea
caz. Aplicaţii practice.
4.4 Motivația proiectului
4.5 Scopul proiectului
4.6. Obiectivele proiectului
4.7. Grupuri implicate : grupuri țintă și
beneficiarii
4.8. Activitățile proiectului
4.9. Rezultatele proiectului
4.10. Echipa de proiect
4.11. Diseminarea rezultatelor
4.12. Sustenabilitatea și impactul
proiectului
4.13.Mecanismul de monitorizare și
evaluare
4.14. Bugetul proiectului
6. Etapele menagementului de proiect : Studiul de caz. Aplicaţii
6.1. Planificarea
practice. Demonstraţia.
6.2. Organizarea
Explicaţia.
6.3. Conducerea
6.4. Implementarea
6.5. Monitorizarea
6.6. Controlul
6.7. Evaluarea
7. Studiu de caz. Formular de solicitare a
subvențiilor în temeiul OG nr. 511998.
Recapitulare finală.
8.3 Laborator
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Observaţi
i
2 ore

4 ore

6 ore

2 ore

