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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  I 

1.3. DISCIPLINA  Psihiatrie si Psihologie 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea materiei OPTIONAL din cadrul disciplinei:  Pedagogie 

2.2 Locaţia disciplinei: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” 

2.3. Titularul activităților de curs S.L. Dr. Mihnea Costin Manea 

 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic nu e cazul  

 

2.5. Anul de   

studiu 

III 2.6. Semestrul V 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DA 

Disciplină 

opțională 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – învăţământ modular 
 

Nr. ore pe 

săptămână 

1 din care :  curs 1 Stagiu clinic 0 

Total ore din planul 

de învățământ 

14 (14 

saptamani 

x 1 ora) 

Din care :        curs 14 h (14 

sapt. x 1 

ora) 

 Stagiu clinic 0 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

8 

Pregătire referate, și eseuri 6 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activități 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore pe semestru  50 

Numărul de credite  2 

Nr.total ore pe semestru 2x25 = 50  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Nu este cazul 



4.2. de competențe Nu este cazul 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, 

videoproiector 
5.2. de desfășurare a stagiului clinic Nu este cazul 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

● însuşirea de către studenţi a cunoştintelor de bază 
privind problematica psihopedagogiei: -dezvoltarea 
psihică (procese, etape, factori, teorii); 
educabilitatea; învăţarea şcolară (principii, legităţi, 
mecanisme, tipuri, forme, condiţii);  

● formarea unei viziuni globale si realiste privind 
modul în care trebuie conceput şi realizat procesul 
educaţional;  

● însuşirea aparatului conceptual pedagogic folosit în 
efectuarea activităţii de formare şi instruire; 
fundamentarea ştiinţifică şi familiarizarea studenţilor 
cu aspectele aplicative privind analiza documentelor 
didactice (planul de învăţământ; programele; 
manualele etc.), proiectarea pedagogica, metodele, 
tehnicile şi mijloacele de instruire; 

-                 -orientarea în alegerea si operarea celor mai     
adecvate strategii şi forme de evaluare şi notare; asimilarea 
tehnicilor de asigurare a managementului clasei 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor 
de lucru, timpilor de lucru, temelor de realizare aferente  

- Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa 
pluridisciplinara, aplicarea de tehnici de relationare si 
munca eficienta in cadrul echipei si in relatie cu 
studentul 

-Utilizarea eficienta a surselor informationale si a 
resurselor de comunicare si formare profesionala 
asistata (portaluri internet, aplicatii software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in 
limba romana cat si intr-o limba de circulatie 
internationala 

 

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

5.1. Obiectivul general 
- Prezentarea  principalelor notiuni teoretice si practice 

privitoare la procesul educational. 

-  



5.2. Obiective specifice 
● însuşirea de către studenţi a cunoştintelor de bază 

privind problematica psihopedagogiei: -dezvoltarea 
psihică (procese, etape, factori, teorii); educabilitatea; 
învăţarea şcolară (principii, legităţi, mecanisme, tipuri, 
forme, condiţii);  

● formarea unei viziuni globale si realiste privind modul 
în care trebuie conceput şi realizat procesul 
educaţional;  

● însuşirea aparatului conceptual pedagogic folosit în 
efectuarea activităţii de formare şi instruire; 
fundamentarea ştiinţifică şi familiarizarea studenţilor cu 
aspectele aplicative privind analiza documentelor 
didactice (planul de învăţământ; pragramele; 
manualele etc.), proiectarea pedagogica, metodele, 
tehnicile şi mijloacele de instruire; 

● orientarea în alegerea si operarea celor mai adecvate 
strategii şi forme de evaluare şi notare; asimilarea 
tehnicilor de asigurare a managementului clasei. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs semestrul V Metode de predare Observații 

Curs 1. PSIHOPEDAGOGIA  

- Definirea şi obiectul 
psihopedagogiei 

- Caracteristicile 
psihopedagogiei 

- Legile în domeniul 
psihopedagogiei 

- Relaţiile cu alte ştiinţe 

2. DEZVOLTAREA PSIHICĂ 

- Niveluri ale dezvoltării 
umane 

- Caracteristicile dezvoltării 
psihice 

- Factorii dezvoltării psihice 

- Polemica determinismului 
genetic sau ambiental 

● Expunerea interactivă a 
materialului conform 
programei analitice, 
folosind mijloace 
multimedia, prezentări 
power point, filme 
didactice  

● Expunerea-explicatia-
prelegerea, conversatia, 
demonstratia, simularea, 
jocul de rol 

● Expunerea, demonstratia, 
conversatia, observarea, 
problematizarea, 
exercitiul, studiul de caz, 
simularea, jocul de rol 

● Proiectarea  şi suţinerea 
de lecţii/cursuri (stabilirea 
scopurilor, obiectivelor 
operaţionale, metodelor, 
mijloacelor) 

 

 

Curs 2 

3. ÎNVĂŢAREA 

  



- Definire şi caracteristici 
generale 

- Teorii privind mecanismele 
învăţării (condiţionării, 
învăţării cognitive, acţionale, 
învăţarea ca activitate) 

- Conţinutul învăţării 

- Tipurile învăţării 

- Factori generali şi specifici ai 
învăţării 

- Strategia şi stilul de învăţare 

- Organizarea şi desfăşurarea 
eficientă a învăţării 

4. PROCESE ŞI ACTIVITAŢI 
PSIHICE IMPLICATE ÎN 
ÎNVĂŢARE 

- Percepţia (faze, perceptul şi 
caracteristicile lui, condiţiile 
percepţiile eficiente, formarea 
şi dezvoltarea percepţiei) 

- Reprezentarea 
(caracteristici, tipuri, funcţii) 

- Memoria (faze, form, calităţi, 
condiţiile memorării eficiente) 

- Gândirea (operaţii, conţinut, 
produse, înţelegerea, 
rezolvarea de probleme, 
formarea gândirii) 

- Atenţia (funcţii, forme, 
carcateristici, formare) 

- Motivaţie (funcţii, forme, 
motivele specifice ănvăţării, 
formarea motivaţiei) 

Curs 3 

5. EDUCABILITATEA 

- Orientări teoretice 

- Funcţiile educaţiei 

- Formele educaţiei (formală, 
nonformală, informală; alte 
forme de educaţie) 

- Laturile educaţiei 

  



6. FINALITATI ALE 
PROCESULUI INSTRUCTIV-
EDUCATIV 

- Idealul educaţional 

- Scopurile educaţionale 

- Obiectivele educaţionale 

- Funcţiile obiectivelor 
educaţionale 

- Clasificarea obiectivelor 
educţionale 

- Operaţionalizarea 
obiectivelor 

- Tehnici de elaborare a 
obiectivelor operaţionale 

Curs 4 

7.COMUNICAREA ŞI 
ACTIVITATEA DE PREDARE 

- Comunicarea umană 
(definirea, caracteristici, 
componente, factorii 
determinanţi, forme, bariere) 

- Comunicarea didactică 
(caracteristici, surse de 
distorsionare în procesul 
comunicării didactice) 

- Activitatea de predare 
(definire, caracteristici, 
strategia, stilul) 

  

Curs 5 

8. PROIECTAREA ŞI 
STRATEGIILE ACTIVITĂŢII 
DIDACTICE 

- Definirea proiectării 
didactice 

- Necesitatea proiectării 
didactice 

- Caracteristicile proiectării 
didactice 

- Condiţiile proiectării 
didactice eficiente 

  



- Modele (tipuri) de proiectare 
didactică 

- Etapele proiectării didactice 

- Strategii didactice (definire, 
caracteristici, criterii de 
stabilire, taxonomie) 

Curs 6 

9.CONŢINUTUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

- Noţiunea de conţinut a 
învăţământului 

- Curriculum şcolar 

- Sursele conţinutului 
învăţământului 

- Criteriile şi factorii selecţiei şi 
organizării conţinutului 

- Criterii de selecţie şi 
organizare a conţinutului 
învăţământului 

- Factori determinanţi în 
selecţia şi organizarea 
conţinutului 

- Organizarea pedagogică a 
conţinutului învăţământului 

- Planificarea conţinutului 
învăţământului  

- Programarea conţinutului 
învăţământului 

- Elaborarea manualului 

- Elaborarea materialelor 
auxiliare 

- Strategii folosite în 
structurarea conţinuturilor 

  

Curs 7   

 10.METODOLOGIA 
INSTRUIRII 

- Definirea conceptelor 
specifice 

- Caracteristicile metodelor de 
învăţământ 

  



- Funcţiile metodelor de 
învăţământ 

- Sistemul metodelor de 
învăţământ 

- Metode de educaţie morală 

- Metode de stimularea 
creativităţii 

- Metode de verificare şi 
apreciere 

- Mijloacele de învăţământ 
(funcţii, caracteristici, 
categorii 

- Exigenţe psihopedagogice 
în utilizarea mijloacelor de 
învăţământ 

- Folosirea optimă a 
metodelor de învăţământ 

11. FORMELE DE ORGANIZARE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

-Taxonomia formelor de organizare ale procesului instructiv-educativ 

- Sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii 

- Tipuri de lecţii 

- Proiectarea lecţiei 

- Descrierea structurii şi desfăşurării lecţiilor 

- Indicatori de reuşită şi limitele lecţiei 

- Forme specifice de organizare ale activităţii instructiv-educative 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observații 

SC 1 nu e cazul   

SC 2   

…….   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Bandura, A. (1991), Human Agency in Social Cognitive Theory, în American 
Psychologist, 44 (9), p. 1177. 

2. Bernard, H., Trahan, M. (1989), Les Principales Composantes d’une politique 
d’evalution de l’enseignement, esure et evaluation en education, 11 (4), 61-84. 

3. Cerghit, I. (2006), Metode de învăţământ, Ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, 
Iaşi. 

4. Manea M., Manea M.C.(2012), (sub redactia), Introducere in Pedagogie. Material 
adaptat pentru studentii de la Facultatea de Medicina, Ed. Universitară „Carol Davila”, 
Bucureşti 



5. Manea, T., Manea, Mirela (2006), Elemente de pedagogie, didactică şi psihopedagogie 
(Aspecte specifice şi aplicaţii practice în domeniul medicinei dentare), Ed. Universitară 
„Carol Davila”, Bucureşti. 

6. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B., Pânişoară, I.O (2008), Pregătirea psihopedagogică, 
Polirom, Iaşi. 

7. Radu, I. (2004),  Elemente de docimologie, în: M. Ionescu, I. Radu (coord,), Didactica 
modernă, Ediţia a II-a, revizuită, Editura Dacia, Cluj Napoca. 

8. Radu, I. (2004),  Procesul de învăţământ, în: M. Ionescu, I. Radu (coord,), Didactica 
modernă, Ediţia a II-a, revizuită, Editura Dacia, Cluj Napoca. 

9. White, P. H., Kjelgaard, M. M., Harkins, S. G. (1995), Testing the contribution of self-
evaluation to goal-setting effects, Journal of Personality and Social Psychology, 69, 69-
79. 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

Pregatirea profesionala a studentului de anul III la disciplina pedagogie, urmareste trei 
coordonate principale: însuşirea cunoştintelor de bază privind problematica psihopedagogiei, 
formarea abilitatilor de comunicare cu scop pedagogic si pregatirea in vederea unei 
comunicari profesionale bune/adecvate cu viitorul angajator. In acest scop, sunt necesare 
notiuni de legislatie in domeniu, notiuni ce vor fi aprofundate in etapele urmatoare de pregatire. 

 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Examen final 
Examen  teoretic – 
Chestionar cu 
raspunsuri multiple la 
alegere 

- cunoştinţe pentru 
nota 5:  folosirea 
cunostintelor, 
priceperilor si 
deprinderilor prin 
incercari si erori 
semnificative  in 
rezolvarea situatiilor 
problemelor 

- cunoştinţe pentru 
nota 10: folosirea 
cunostintelor, 
priceperilor si 

100% 



deprinderilor fara 
eroare in rezolvarea 
situatiilor problemelor  

 

Stagiu clinic    

   

Standard minim de performanță 

● Nota de trecere este nota 5. Nota finala se stabileste pe baza criteriilor de 
evaluare luate in considerare. 

 
*Fișa disciplinei se va adapta în funcție de evoluția situației pandemiei COVID-19. 

 
Data completării: 

 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                        Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

  

  


