
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept si Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul DPPD 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Management educațional 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul timpului în educație Cod: ME 1207 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ioan Scheau 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ioan Scheau 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 1 din care 3.3 seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 2 din care 3.5 curs 1 din care 3.6 seminar/laborator 1 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru  100 

3.10  Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
  

  

4.2  de competenţe 
  

  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Lectura bibbliografiei recomandate 

 Documentare suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate  
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echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive 

autentice ale comunităţii sociale. 
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  autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă 

a propriei activităţi profesionale; 

 capacitatea de a mobiliza, de a combina şi a utiliza în mod autonom competenţele 

profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau 

probleme; 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

- cunoaşterea principalelor concepte şi moduri de abordare privind 

dimensiunea temporală a activităţilor umane; 

 - cunoaşterea unor aspecte privind biopsihologia timpului şi 

cerinţele privind organizarea optimă a programului de activitate 

al elevilor; 

 - crearea premiselor pentru asumarea, de către masteranzi, a prespectivei 

temporale de abordare a educaţiei, prin prisma cerinţelor privind 

raţionalitatea, eficienţa şi utilitatea alocării şi utilizării timpului ca 

resursă a educaţiei; 

 - formarea capacităţilor şi atitudinilor de analiză privind gestiunea 

raţională a timpului elevilor, în general, şi a timpului de învăţare, în  

special.  

7.2 Obiectivele 

specifice 

Se anticipează că, prin parcurgerea activităţilor de învăţare, masteranzii 

vor fi capabili: 

 - să analizeze resursele temporale ale educaţiei şi să proiecteze 

administrarea acestora în condiţii de eficienţă, raţionalitate şi utilitate; 

 - să identifice, să analizeze şi să ierarhizeze nevoile de educaţie în 

funcţie de caracterul limitat al resurselor temporale; 

 - să identifice şi să analizeze. în contexte concrete, factorii care 

influenţează utilizarea timpului disponibil al elevilor, care generează 

supraîncărcarea sau suprasolicitarea neraţională; 

 - să cunoască şi să aplice sistemul creditelor de studii ca sistem de 

raţionalizare a gestionării timpului de învăţare; 

 - să proiecteze şi să implementeze sistemul creditelor de studii ca sistem 

de management curricular în învăţământul preuniversitar şi în cel 

universitar;  

 - să evalueze structurile şi procesele educaţionale în funcţie de calitatea 

analizei şi administrării resurselor temporale; 

 - să întocmească proiecte de intervenţie/dezvoltare educaţională care să 

asigure cel mai bun raport între timpul utilizat şi rezultatele obţinute. 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

1. Timpul ca resursă cu limitare absolută Prelegere,  

Conversaţie 

 

2. Condiții de administrare eficientă a resurselor temporale Prelegere,  



Exemplificări 

Conversaţie 

3. Timpul de muncă și timpul de învățare Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

 

4. Timpul liber și timpul de odihnă Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

 

5. Creditele de studiu Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

 

6. Gestionarea rațională a timpului de învățare Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

 

7. Sistemul creditelor și managementul curricular Prelegere,  

Conversaţie 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Timpul ca resursă cu limitare absolută Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

2. Condiții de administrare eficientă a resurselor 

temporale 

Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

3. Timpul de muncă și timpul de învățare Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

4. Timpul liber și timpul de odihnă Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

5. Creditele de studiu Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

6. Gestionarea rațională a timpului de învățare Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

 

7. Sistemul creditelor și managementul curricular Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 
10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat  Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 


