
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogie  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică în domeniul consilierii şcolare  

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. univ. drd. Bolboacă Alexandra Ioana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. drd. Bolboacă Alexandra Ioana  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs -  seminar/laborator 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: curs -  seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: realizarea stagiului de practica  

3.7 Total ore studiu individual 44  

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Consiliere educaţională  

• Metode şi tehnici de consiliere 

4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Şcoli şi grădiniţe dotate cu un cabinet de asistenţă psihopedagogică, 

respectiv profesor consilier  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Şcoli şi grădiniţe dotate cu un cabinet de asistenţă psihopedagogică, 

respectiv profesor consilier 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 

grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 

• asimilarea principalelor repere teoretice specifice domeniului consilierii şcolare 

• identificarea şi aplicarea celor mai uzuale metode de consiliere educaţională 

• adoptarea unei practici constructive de consiliere şcolară 
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 • aplicarea normelor deontologice specifice consilierii şcolare 

• manifestarea toleranţei şi a respectului în relaţie cu potenţialele sau realele persoane 

consiliate 

• utilizarea eficientă a metodologiei consilierii şcolare 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

Bibliografie 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

S 1-2-3-4-5 

Modulul 1 prezintă principalele atribuţii ale 

profesorului consilier specificate prin fişa postului 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

S6-7-8-9-10 

Modulul 2 abordează problematica activităţii de 

evaluare şi autoevaluare a profesorilor consilieri 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

S11-12-13-14 

Modulul 3 prezintă principalele instrumente de lucru 

Activităţi practice Realizarea stagiilor de 

practică 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea abilităţilor specifice unui profesor consilier prin realizarea de 

stagii practice în cadrul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Familiarizarea cu principalele activităţi desfăşurate de către profesorul 

consilier 

Identificarea atribuţiilor profesorului consilier, specificate prin fişa postului 

Analizarea principalelor documente curriculare necesare activităţii de 

consiliere 

 Elaborarea de instrumente necesare activităţii de consiliere  



utilizate în activitatea de consiliere 

Bibliografie  

 

Băban, A. (2001), Consiliere educaţională, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 

Lemeni, G., Mihalca, L., Mih, C. (2010), Ghid de educaţie pentru carieră. ACTIVITĂȚI pentru clasele I-IV, 

Ed. Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în pedagogie - 235102; Consilier învăţământ - 

235201; Expert învăţământ - 235202; Inspector învăţământ - 235203; Referent de specialitate învăţământ 

- 235204; Mentor - 235902; Consilier şcolar - 235903;  

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Profesor documentarist, Profesor metodist al CCD, 

Director/manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Consultant pentru programe de educaţie 

timpurie  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

   10.4 Curs 

   

Realizarea corectă a 

pieselor portofoliului 

Portofoliul 50% 10.5 Seminar/laborator 

Cantitatea şi calitatea 

cunoştinţelor însuşite 

Prestaţia în cadrul 

stagiului 

 

Stagiul de practică  50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  

Realizarea punctuală a sarcinilor de proiectare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice în 

condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament                 Semnătura directorului de departament

  

...........................................      …............................  

 


