
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor 

 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Abilități de formator (trainer) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1  2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 29 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 60 

Tutoriat1  24 

Examinări  6 

Alte activităţi…………………………………… 0 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul  

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  nu este cazul 

                                                            
1 în fiecare zi de luni între orele 10⁰⁰ - 12⁰⁰, sala 605B, titular de curs acordă studenților consultații; totodată comunicarea permanetă cu studenții se va ține 

prin intermediul adresei de e-mail a titularului de curs (marian.ilie@e-uvt.ro), la acestă adresă de e-mail studenții pot solicita feedback, pot cere lămuriri 

pentru rezulvarea sarcinilor ce le revin în cadrul disciplinei, titularul de curs va râspunde solicitărilor în maximum 24 de ore de la primirea acetora.     



 

5. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 C 1.2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, 
oportunităţi organizaţionale specifice. 

 C 3. 2. Argumentarea alegerii unor strategii de proiectare a intervenţiei şi a tehnicilor relevante pentru 
contexte organizaţionale specifice. 

 C 3.3. Elaborarea planului de intervenţie adaptat specificului organizaţional. 

 C 5.1 Prezentarea modelelor, tehnicilor și procedurilor de evaluare a procesului şi rezultatelor 
intervenției realizate in context organizaţional. 

Competenţe 

transversale 

 Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale.  

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Dezvoltarea unui set de competențe care să permită proiectarea, implementarea și evaluarea unui program 

de formare profesională conform unui standard ocupațional al unei ocupații prevăzute în COR 2013 și în 

concordanță cu nevoile pieței forței de muncă și ale unei organizații.  

7.2 Obiectivele 

specifice 

 O1. Să prezinte cadrul legislativ pentru proiectarea, implementarea și evaluarea unui program de 
formare profesională.  

 O2. Să proiecteze un program de formare profesională inițială și/sau continuă, precum și activitățile 
instructiv-educative aferente acestuia.  

 O3. Să utilizeze metode activ-participative și mijloace educaționale adecvate educabililor adulți. 
 O4. Să elaboreze o strategie de evaluare completă pentru selecția, formarea și certificarea unui grup 

de educabili adulți participanți la un curs de formare profesională. 
 O5. Să utilizeze metode de analiză a nevoilor de formare ale angajaților unei organizații și, în general, 

ale educabililor adulți. 
 O6. Să elaboreze un plan de marketing pentru un program de formare profesională. 
 O7. Să elaboreze un buget pentru un program de formare profesională.  
 O8. Să planifice managementul calității unui program de formare profesională.  

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv (2 ore) O1 Prelegerea, 
Conversația  

Sunt prezentate succint obiectivele, structura și modalitățile de evaluarea ale 
cursului. Este prezentată corelația dintre tematica cursului și standardul 
ocupațional al profesiei de formator, precum și un glosar de termeni cheie în 
formarea de formatori. 
De citit:  
Iosifescu, Ș; Mitori E et al. (2007). Standardul ocupațional pentru profesia de 
formator, Cod COR 241205.  
Glosar de termeni cheie în educația adulților - Suport de curs.  

2. Formarea de formatori – cadru 

legislativ (2 ore) O1 

Prelegerea, 
Conversația 

Condiţii de eligibilitate şi criterii de evaluare a furnizorului de formare; depunerea 
dosarului; analiza eligibilităţii, desemnarea specialiştilor; evaluarea de către 
specialişti; soluţionarea cererii, eliberarea autorizaţiei / rezolvarea contestaţiilor, 
aspecte de etică profesională a formatorului de formator.  
De citit:   
Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor. ORDIN 
353/23.07.2003 MMSSF; ORDIN 5202/8.10.2003 MECT. 

3. Adulții sunt cursanții noștii (2 

ore) O5 

Prelegerea, 
Conversația 

Tendinţe în participarea adulţilor la educaţie; caracteristici ale educabililor adulţi și 
etape în dezvoltarea adulţilor. 
De citit:  
Dumitru, Ion Al., (2007). Procesul de învățare la vârsta adultă, în Paloș, R.; Sava, S.; 
Ungureanu, D., (2007), Educația Adulților – baze teoretice și repere practice. 
Editura Polirom, Iasi., pp. 105– 126.  
Cross, K.P. (1979). Adult learners: Characteristics, needs, and interests. In R.E. 
Petersen & Associates (Eds.), Lifelong learning in America. San Francisco: Jossey-
Bass Publishers.   

4. Organizarea unui program de 

formare (2 ore) O2 

Prelegerea, 
Conversația, 

Exemplificarea 

Planificarea și proiectarea cursului și activităților de formare; evaluarea cursului și 
activităților de formare, aspecte de etică profesională în organizarea unui program 
de formare.  
De citit:  
Ilie, M.; Jidavu T. (2010). Designul programelor de formare. În Chioncel, N. & Ilie, M. 
(2010). Formare formatori - de competențe profesionale, teorie. Editura 
Universității din Oradea, Oradea, pp. 27-40. 
Ilie, M.; Jidavu T. (2010). Proiectarea activităților de formare. În Chioncel, N. & Ilie, 



M. (2010). Formare formatori - de competențe profesionale, teorie. Editura 
Universității din Oradea, Oradea, pp. 41-56. 
Bonner, J. (1982). Systematic Lesson Design for Adult Learners. Journal of 
Instructional Development, Vol. 6, No. 1 (Fall, 1982), pp. 34-42. 
Ilie, M. (coord.), (2009), Teoria și practica evaluării, Editura Mirton, Timișoara.  

5. Utilizarea metodelor și 

mijloacelor de învățământ în 

activitățile de formare (2 ore) O3 

Prelegerea, 
Conversația, 

Exemplificarea 

Repere teoretice, metodologia educațională pentru educabilul adult, construirea și 
utilizarea mijloacelor de învățământ.   
De citit:  
Cerghit, I. (2006), Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași.  
Dumitru, I. (2000), Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Ed. de Vest, 
Timişoara.  
Gugel, G., (2002), Metode de lucru în educația adulților, IRA, Timișoara. 

6. Bugetul cursului de formare (2 

ore) O7 

Prelegerea, 
Conversația, 

Exemplificarea 

 Structura unui buget, principii de bugetare, calculul bugetului, rolul bugetului 
pentru programul de formare, model de buget.  
De citit:  
Bugetul cursului de formare – suport de curs.  

7. Marketingul și bugetarea unui 

curs de formare (2 ore) O6, O7 

Prelegerea, 
Conversația, 

Exemplificarea 

 Elaborarea strategiei de marketing, mixtul de marketing, exploatarea nevoilor, 
dorințelor și cerințe formabililor în marketingul programului de formare.   
De citit:  
Marketingul și bugetarea unui curs de formare – suport de curs.    

Bibliografie selectivă (principală) 
Chioncel, N. & Ilie, M. (2010). Formare formatori - de competențe profesionale, teorie. Editura Universității din Oradea, Oradea.  
Ilie, M. (2013). Note de curs. 
Sava, S.; Ungureanu, D. (2005), Introducere în educația adulților. Editura Mirton, Timisoara. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Cunoașterea grupului de formare (8 ore) 

O5 

aplicație 
practica 

Identificarea elementelor de dinamica grupurilor în activitatea de 
formare profesionala.  Asociat cursului 3. 

2. Procesul de comunicare educațională în 

actul formării (10 ore) O4 

aplicație 
practica 

Identificarea elementelor cheie ale comportamentului verbal, non-verbal 
și para-verbal în activitatea formatorului. Asociat cursului 5. 

3. Livrarea unui program de formare 

profesionala (8 ore) O4, O8 

jocul de rol Elemente de discurs și atitudine în livrarea unui program de formare 
profesionala. Asociat cursului 7. 

4. Proiectarea unui program de formare 

profesionala (8 ore) O2 

aplicație 
practica 

Design-ul si etapele proiectării unui program de formare profesionala. 
Asociat cursurilor 2 și 4. 

5. Marketingul unui program de formare 

profesionala (8 ore) O6 

aplicație 
practica 

Ce înseamnă un marketing eficient al unui program de formare 
profesionala. Asociat cursului 7. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Chioncel, N. & Ilie, M. (2010). Exerciții și aplicații pentru formarea de formatori. Editura Universității din Oradea, Oradea.  
Ilie, M. (2013). Aplicații practice.  

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă competențelor prevăzute pentru profesia de formator prin Standardul ocupațional, 
Cod COR 241205 și Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor aprobate prin ORDIN 353/23.07.2003 
MMSSF și prin ORDIN 5202/8.10.2003 MECT. Totodată cursul este organizat astfel încât masteranzi să poată participa după absolvire la 
un examen ANC pentru acordarea certificatului de formator de formatori cu 8 competențe: pregătirea formării, realizarea activităților 
de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketingul formarii, proiectarea 
programelor de formare, organizarea programelor și a strategiilor de formare, precum și evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
programelor de formare.  

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare  10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  (Testul de 1 oră) 

O1, O2, O3, O4, O5, 

O6, O7, O8. 

Sarcina conține o serie de 18 întrebări cu răspunsuri 
închise referitoare la temele abordate pe parcursul 
semestrului (ex. metodologia de acreditare a unui 
program de formare, proiectarea cursului de formare, 
metode de formare, mijloace educaționale, marketingul 
procesului de formare etc.). Completarea sarcinii se face 
într-un interval de o oră în sala de examen sub 
supravegherea a cel puțin două cadre didactice. Testul 
este programat în sesiune, în ziua examenului stabilită în 
prealabil. La această sarcină se acordă un punctaj între 20 
puncte (oficiu) și 100 de puncte. Fiecărei întrebări din test 

 

 

 

 

50% (între 20 și maximum 

100 de puncte) 



îi sunt acordate 10 puncte. Cele 10 puncte vor fi acordate 
doar în cazul în care evaluatul va identifica exact 
variantele de răspuns corect și doar pe acestea. Nota se 
calculează prin însumarea punctelor obținute și transferul 
acestora în note, după cum urmează: cel puțin 91 de 
puncte – 10; între 81 și 90 – 9; între 71 și 80 – 8; între 61 și 
70 – 7; între 51 și 60 – 6; între 41 și 50 – 5; cel mult 40 de 
puncte – 4. Nota obținută la această sarcină nu se 
reportează, ea fiind susținută, în fiecare sesiune de 
restanță / mărire de notă. 

10.5 Seminar / 

laborator 

Probă de evaluare 1 

O1, O2, O5 

Proiectarea unui program de formare profesionala, 
plecând de la o situație specifică: 
Pentru elaborarea proiectelor se va lucra în echipe de 
minimum 5 și maximum 6 persoane. Modalitatea de 
constituire a echipelor este lăsată la latitudinea 
studenților. Fiecărei echipe i se va furniza o situație 
specifică, în baza căreia se va proiecta programul de 
formare profesionala. Proiectul va consta în redactarea în 
detaliu a programului de formare profesionala propus, 
utilizând pașii precizați în cadrul cursului Organizarea unui 
program de formare și seminarului Proiectarea unui 
program de formare profesionala. Modalitatea de 
evaluare a aceste sarcini este următoarea: 
       Programul propus va fi evaluat per echipă, nota 
minimă fiind 1 (unu) - în situația în care sarcina nu a fost 
transmisă în termenul stabilit de comun acord și 10 (zece). 
Fiecărui student, membru al echipei, i se va atribui aceeași 
notă cu care a fost evaluata sarcina de grup.  
Observații! Termenul limită de predare pentru sarcină este 
data susținerii seminarului „Marketingul unui program de 
formare profesionala”, ora 10.00. Sarcina se preda în 
format printat, nu se accepta ca sarcina să fie  transmisa 
via e-mail. 

 

 

 

 

 

 

50% (trei note între 1 și10, 

nota finală este media 

aritmetică) 

Probă de evaluare 2 

O4 

Livrarea unui program de formare profesionala: 
Această sarcină se refera la susținerea programului de 
formare profesionala, propus la proba de evaluare 1. 
Susținerea programului de formare profesionala va fi 
înregistrata vizual. Modalitatea în care echipele aleg să 
susțină programul de formare rămâne la latitudinea 
studenților, dar studenții trebuie să țină cont, în 
expunerea lor, de toate informațiile furnizate la activitățile 
de cur și seminar. 
Modalitatea de evaluare a sarcinii: Livrarea programului 
propus va fi evaluata per echipa, nota minimă fiind 1 (unu) 
- în situația în care echipa nu susține sarcina și 10 (zece). 
Fiecărui student, membru al echipei, i se va atribui aceeași 
notă cu care a fost evaluată sarcina de grup. 

Probă de evaluare 3 

O1, O2, O3, O4, O5, 

O6, O7, O8.  

Portofoliu de practica, care va cuprinde următoarele 
elemente: 
1. Elaborarea unui standard ocupațional pentru o ocupație 
existenta în COR 2013; 
2. Elaborarea documentului fisa cursului respectând 
cerințele ANC; 
3. Elaborarea documentului programa de pregătire 
teoretica pentru un program de formare profesionala, 
respectând cerințele ANC; 
4. Elaborarea documentului planul de pregătire pentru un 
program de formare profesionala, respectând cerințele 
ANC; 
5. Elaborarea documentului modalități de evaluare a 
participanților la programul de formare profesionala, 
respectând cerințele ANC; 
6. Elaborarea unui chestionar de evaluare privind calitatea 
programului de formare profesionala. 
Specificații: portofoliul de practica va cuprinde elaborarea 
unui proiect pentru un curs de inițiere, specializare sau 
perfecționare pentru un standard ocupațional și o 
ocupație existentă la nivel de COR 2013. 
Modalitatea de evaluare a portofoliului de practica: 
Fiecare document, dintre cele 6 (șase), cuprinse în 
portofoliul de practica va fi evaluat  individual, nota 
minimă fiind 1 (unu) - în situația în care documentele nu 



au fost transmise în termenul stabilit de comun acord si 10 
(zece).  
Observații! Termenul limita de predare pentru fiecare 
document din portofoliul de practica este data susținerii 
seminarului 5. Sarcinile din portofoliu de practica se 
predau în format printat, nu se accepta sarcini transmise 
via e-mail. 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notei obținute la evaluarea prin testul grilă susținut în sesiune și media probelor de 
evaluare formativă realizate de-a lungul activităților de seminar din timpul semestrului.  
 
Nota finală la seminar este reprezentată de media aritmetica obținută în baza celor 3 (trei) tipuri de sarcini alături de nota obținută din 
prezența la activitățile de seminar.  
 
Sistemul de evaluare în restante 
În situația susținerii examenului într-o sesiune de restanță notarea se va face prin intermediul următoarelor sarcini: portofoliul de 
practică și sarcina „proiectarea unui program de formare profesionala”. Proiectarea unui program de formare profesionala devine o 
sarcina de lucru cu regim individual, renunțându-se la ideea de munca în echipă din motive organizatorice. Toate celelalte precizări 
amintite în cazul primei sesiuni rămân valabile pentru sesiunile de restanță. 

 

 

 

Data completării 

03.10.2013 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


