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Nr.__________din _________              Formular USAMV–CN-Codul disciplinei 0303030321 

                                                                                                           

              

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII 

1.3. Departamentul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

1.4.Domeniul de studii  

1.5.Ciclul de studii1) Licenta 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Biotehnologii Agricole 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

OBLIGATORIU 2 
2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Mirela Fărăgău 

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I şi II 2.6. Tipul de 

evaluare C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

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

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării 

Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului 

Psihologia educaţiei; Didactica specialităţii 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la : 

Proiectarea didactică 

Aplicarea unor strategii moderne de predare-învăţare 

Aptitudini de comunicare 

Cunoaşterea limbajului ştiinţific 

Autoevaluarea activităţilor din şcoală 

Evaluarea randamentului şcolar al elevilor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului Studenţii îşi desfăşoară activitatea în şcolile de aplicaţie unde sunt îndrumaţi de 

profesorii mentori. Instructajul de practică şi consultaţiile cadrului coordonator de 

la universitate au loc la sediul D.P.P.D. 

3.1. Numar de ore pe saptamâna– 

forma cu frecvenţa 
3 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs - 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe 5 

3.4.2. Documentare suplimentara în biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 5 

3.4.3. Pregatire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii si eseuri  

3.4.4.Tutoriala 12 

3.4.5.Examinari  

3.4.6. Alte activitaţi   

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Numarul de credite4 2 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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e C1. Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice / de formare în realizarea activităţilor educaţionale 

C2.Desfăşurarea activităţilor instructiv-educative conform prevederilor curriculare, utilizând modelele instructiv-

educative şi metodologiile de bază specifice procesului de educaţie şi formare 

C3. Realizarea unor strategii evaluative care să includă instrumente / probe alternative de evaluare diferenţiată a 
rezultatelor proceselor de învăţare 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni valorice explicite 

specifice specialistului în ştiinţele Educaţiei 

CT2. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii în vederea formării şi 

dezvoltării profesionale continue 

CT3-Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei didactice 
 

 

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

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Sa-si insuseasca cunostintele referitoare : 

La activitatea de predare-învăţare-evaluare pe care o realizează profesorul în 
şcoală 

7.2. Obiectivele specifice Prezentarea instituţiei şcolare 

Analiza documentelor şcolare 

Observarea şi analiza activităţilor de la clasă 

Susţinerea unui număr de ore efective de predare de către fiecare student 

îndrumaţi de coordonatorii de practică pedagogică 

 

8. Conţinuturi 

LUCRĂRI    PRACTICE 

Numar  de ore –42 

1. Ghidul studentului la practică pedagogică 

Reguli privind activitatea studentului practicant  

Standardele profesiei didactice 

2. Criterii de completare și evaluare a  portofoliului 

de practică pedagogică  
Criteriile generale de evaluare a portofoliului  

3.  Formarea viitorilor profesori  
Competențele practicii pedagogice  

Implicarea practicii pedagogice în formarea viitorului 

profesori  

4.  Asistențele la orele susținute de colegi 

Aspectele urmărite la orele susținute de studenți 

Fișe de analiză/observare a lecţiilor asistate la colegi  

 5.  Activitățile didactice ale studenților practicanți 

Pregătirea lecțiilor susținute de către studenți  

Proiecte de lecții  
Autoevaluarea lecţiei finale  

6. Completarea fişei psihopedagogice  

7. Profesorul consilier   
Documentele şi sarcinile consilierului  

Prezentarea documentelor aflate în atenţia 

profesorului consilier  

Proiectarea activităţii profesorului consilier  

8.  Criterii finale de evaluare a activității de practică 

pedagogică  
Elemente generale  

Evaluarea practicii pedagogice II 
    Chestionar de evaluare a competențelor didactice ale 

studenților 

9. Raport al activității de practică pedagogică 
Impresiile studentului despre practica pedagogică 

Propuneri care vizează îmbunătățirea activității de 

practică pedagogică  

Evidența situației la practică pedagogică  

 

Conversaţie, explicaţie 

 

 

 

 
Conversaţie, explicaţie 

 

 

 

 

Problematizare 

 

Explicație și exercițiu 

 

 

 

Aplicații practice 
 

 

Dezbatere 

 

 

Analiză și studii de caz 

 

 

 

Are loc la universitate. 

Se explică modul de 

completare a caietului de 

practică pedagogică 

 
Are loc în şcoala de aplicaţie 
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     Evaluarea lecțiilor de probă și a lecției finale 
 

 Bibliografie Obligatorie:  
1.Albulescu, I., (2004),Pragmatica� predării.  Activitatea  profesorului  între  rutină şi creativitate , Ed. Presa 

Universitară Clujeană 

2. Cerghit,I., (1997),Metode de învăţământ,Bucureşti,EDP.  

3.Chiş,V., (2001),Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Cluj-Napoca Ed.Presa Universitară Clujeană 
4.Dulamă,M.E., (2005), Practica  pedagogică. Teorie şi metodologie, Editura Clasium, Cluj,Napoca 

5. Giurgiuman T., Gudea N., Făragău Dragoș M., (2016), Pași de urmat pentru a realiza o practică pedagogică de succes, 

Ed Academic Pres, Cluj-Napoca. 

6. Herlo,D., (2000),Metodologie educaţională, Arad, Ed.Univ.Aurel Vlaicu 

7. Ionescu,M.,Radu,I. (1995), Didactica modernă, Cluj-Napoca,Ed.Dacia 

8. Roman I., (2016) Caiet de practica pedagogica – primii pași pentru a deveni profesor, Ed. Academic Press, Cluj-

Napoca. 
Bibliografie Facultativă: 

1. Cerchez, N., 2005, Didactica specialităţilor agricole, Editura Polirom Iaşi.  

2. Gliga, L., 2002,  Standarde profesionale pentru profesia didactică, București 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În vederea identificării unor căi de modernizare și îmbunătățire continuă a predării și a conținutului practicii pedagogice, 

cu cele mai actuale teme și probleme practice, cadrele didactice participă la simpozioane și conferințe naționale și 

internationale. 

 

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  Activitatea din şcolile de aplicaţie Orele efective predate 

Completarea caietului de 

practică pedagogică 

Comportamentul şi activitatea 

din şcoală (atitudinea faţă de 

mentor, faţă de colegi, faţă de 

elevi, implicarea în activităţi 

extracurriculare) 

60% 

30% 

 

 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă:realizarea portofoliului de practică, asistența la cinci ore la la colegii de grupă 

(interasistențe) şi susţinerea a trei lectii lecţii de probă și a unei lecții finale. 
1  Ciclul de studii - Studii universitare de licenta şi master pentru profesii reglementate se alege una din 

variante. Licenta/Master/Doctorat    
2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - F (disciplina 

fundamentala),  SF 

 (discipline specifice fundamentale),  SC (discipline specifice - stiințe clinice), PA (discipline specifice - 

producții animale),  IA (discipline   specifice - igiena alimentelor), DC (discipline complementare). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie), DO 

 (disciplina optionala), DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 
 

Data completării 

02.09.2020 
                         

Titular lucrări laborator/seminar  

Lector dr. Mirela Fărăgău  

 

Data avizării în 

departament 

07.09.2020 

 

Director de departament 

Conf. dr. Ioana Roman 
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