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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. 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 Științe ale Educației 

1.4 Domeniul de studii Psihologie și Științe ale Educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia educației și Consiliere psihopedagogică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cogniție și motivație în învățare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 - curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 - 28 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  6 

Examinări    2 

Alte activităţi: Căutare și vizionare prezentări TED cu tematici indicate în prealabil 10 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  cursuri care abordează aspecte legate de psihologia generală, a dezvoltării, a învățării și 

educațională; 

4.2 de competenţe  capacitatea de transfer și utilizare a conceptelor fundamentale în situațiile educaționale 

abordate; 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 numărul de prezenţe la C+S influenţează startul în calcularea notei finale; 

 acumularea numărul maxim de prezenţe şi implicarea în activităţi conduce la 

obținerea 1p în plus la nota finală (dacă este cazul); 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și științelor educației 

 Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul (din disciplinele: Psihologia generală, a dezvoltării, a 

învățării și educațională) pentru a le putea identifica și valorifica în noile conținuturi abordate;  

 Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul Psihologiei 

educaționale 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei  

 Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului, 

în raport cu repertoriul conceptual însușit; 

Competențe în analiza de nevoi 

 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, oportunităţi 

educaționale specifice;  

Competențe în intervenție 

 aplicarea în contexte specifice a metodelor, tehnicilor și procedurilor de intervenție (stimulare motivație, 

facilitare proces de învățare etc.); 

Competențe în comunicarea rezultatelor 

 Argumentarea teoretică și contextuală a opțiunii pentru anumite forme de comunicare a informațiilor cu 

caracter profesional; 

 Formularea și comunicarea informațiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului 

interlocutorului. 
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  Autonomie și responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; 

 Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Masteranzii vor putea să-și aprofundeze și extindă baza de cunoștințe în domeniul 

dezvoltării și învățării pentru a înțelege mai bine relația dezvoltare – învățare – 

școlarizare. În acest context, ei vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu teorii, metode 

şi tehnici de stimulare a învățării și motivației pentru învățare, iar prin activitățile practice 

vor putea realiza chiar o evaluarea și o intervenție la nivel de învățare. 

7.2 Obiectivele specifice  Exersarea deprinderilor de creare a unui mediu de învățare care să ia în considerare 

caracteristicile individuale și să susțină motivația pentru învățare a elevilor; 

 Exersarea deprinderilor de a valorifica modele, metode şi tehnici cu potenţial de 

îmbunătăţire a performanţelor şcolare plecând de la caracteristicile dezvoltării, de la 

principiile şi legile învăţării; 

 Utilizarea unor metode și tehnici de identificare a caracteristicilor de învățare și 

motivație a elevilor de liceu; 

 Proiectarea unui mini-program de intervenție la nivel de învățare pe baza unei 

evaluării a caracteristicilor învățării unor elevi cu performanțe academice diferite;  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1: ÎNVĂȚARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Dezvoltarea cognitivă din 

perspectivă piagetiană și construirea 

cunoașterii.  

Conversație, 

studiu de caz  

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 61-

71; 

Resurse suplimentare: Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational 

Psychology. Zurich, New York: Global Text Project, Jacobs 

Foundation. Sursa: http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

C2-3: ÎNVĂȚARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Alternative la epistemologia genetică 

(R. Sternberg)  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 106-

121; 

Resurse suplimentare: Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational 

Psychology. Zurich, New York: Global Text Project, Jacobs 

Foundation. Sursa: http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

C4: ÎNVĂȚARE ȘI 

DEZVOLTARE 

Originea socială a proceselor mentale 

superioare (L. Vîgotski)  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 136-

142; 

Resurse suplimentare: Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational 

Psychology. Zurich, New York: Global Text Project, Jacobs 

Foundation. Sursa: http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

http://alingavreliuc.wordpress.com/carti
http://alingavreliuc.wordpress.com/carti
http://alingavreliuc.wordpress.com/carti
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C5-6: ÎNVĂȚARE ȘI COGNIȚIE  
Procesarea cognitivă a informațiilor. 

Modele de procesare a informației  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 91-

97;  

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., pp. 

117-125; pp.139-156. 

Miclea,M. (1994). Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Casa de 

editură Gloria SRL., pp.355-368. 

C7: ÎNVĂȚARE ȘI COGNIȚIE  
Teoria schemelor și modelele 

mentale  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 91-

97;  

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., pp. 

117-125; pp.139-156. 

Miclea,M. (1994). Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Casa de 

editură Gloria SRL., pp.355-368. 

C8: ÎNVĂȚARE ȘI COGNIȚIE  

Diferențe individuale în învățare.  

Stil de gândire – stil cognitiv – stil de 

învățare – stil de predare – stil de 

evaluare. 

Achiziționarea și retenția cunoașterii.  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 91-

97;  

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., pp. 

117-125; pp.139-156. 

Miclea,M. (1994). Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Casa de 

editură Gloria SRL., pp.355-368. 

C9: ÎNVĂȚARE ȘI MOTIVAȚIE  

Motivație și angajament în învățare  

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., 

pp.293-312. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.220-226; pp.235-

240. 

C10: ÎNVĂȚARE ȘI MOTIVAȚIE 
Motivație și autoreglare în învățare 

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., 

pp.293-312. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.220-226; pp.235-

240. 

C11-12: ÎNVĂȚARE ȘI 

MOTIVAȚIE  

Motivație și realizare. Designuri 

motivaționale 

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., 

pp.293-312. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.220-226; pp.235-

240. 

C13-14: ÎNVĂȚARE ȘI 

INSTRUIRE  
Învățare și instruire. Modele de 

instruire (Gagné, Ausubel, Kemp, 

Carroll). 

Conversație, 

studiu de caz, 

lucru pe grupe 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.196-205. 

Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational Psychology. Zurich, 

New York: Global Text Project, Jacobs Foundation. Sursa: 

http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

Bibliografie selectivă (principală) 

1. Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (2005). Self-regulation and learning. În W. M. Reynolds & G. E. Miller (editors). 

Handbook of Psychology (vol. 7, p. 59-79). John Wiley and Sons, Inc. 

2. Shaffer, D. R. (1996). Developmental Psychology – childhood and adolescence (4th edition). Brooks/Cole Publishing 

Company. U.S.A. 

 

9.1 Seminar   Metode de 

predare 

Observaţii 

S1: Instruirea de inspirație 

piagetiană – aplicație  

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for 

instruction. Allyn and Bacon, a Division of Paramount 

Publishing, Inc., pp.195-198. 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culeger 

de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.14-22. 

S2: Teoria inteligenței de succes 

– aplicație   

 

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Sternberg, R. (1994). Allowing for thinking styles. 

Educational leadership, November 1994. 

http://alingavreliuc.wordpress.com/carti
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Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.31-36. 

S3: Instruirea de inspirație social-

culturală (zona proximei 

dezvoltări) – aplicație  

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și 

practică. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 80-88. 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.36-44. 

S4: Modele de instruire de 

sorginte: constructivistă, 

cognitivistă, prin cooperare și 

colaborare – aplicație   

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și 

practică. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 80-88 

S5-6: Metacogniție. Strategii 

metacognitive – aplicație  

 

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Cîmpian,E.I. (1998). „Experţii sunt pragmatici”. 

Cogniţie, creier, comportament, 2(2), 229-247. 

Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. 

Allyn and Bacon, a Division of Paramount Publishing, Inc., 

pp.103-104 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.103-111. 

S7: Adaptarea instruirii la nevoile 

individuale – aplicație  

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și 

practică. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 205-

208. 

S8: Învățarea conștientă și 

practica la clasă – aplicație  

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for 

instruction. Allyn and Bacon, a Division of Paramount 

Publishing, Inc., pp.125-135. 

S9-10: Tipuri de design-uri 

motivaționale: ARCS, modelul 

continuumului în timp, MUSIC, 

TARGET – aplicații  

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și 

practică. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.226-

235. 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.123-128. 

S11: Atribuire în învățare. 

Expectanțe în învățare – aplicații  

 

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for 

instruction. Allyn and Bacon, a Division of Paramount 

Publishing, Inc., pp.305-311. 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.136-140. 

S12: Auto-eficiență în învățare. 

Surse ale auto-eficienței – 

aplicații 

 

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp.207-

214. 

Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational Psychology. Zurich, 

New York: Global Text Project, Jacobs Foundation. 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și 

Pedagogică, pp.132-136. 

S13: Condiții pentru învățare. 

Metode de instruire – aplicație  

 

Conversație, studiu 

de caz, lucru pe 

grupe 

De citit: Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for 

instruction. Allyn and Bacon, a Division of Paramount 

Publishing, Inc., pp.373-376. 

S14: Feedback și evaluare  

 

  

 

10.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă deopotrivă criteriilor Colegiului Psihologilor din România de 

acreditare a programului masteral cât și Comisiei de Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională. De 

asemenea, încearcă să vină și în întâmpinarea exigențelor mediului de lucru educațional (în special nevoilor 

educaționale ale elevilor).    

 

11. Evaluare 
Tip 

activitate 

11.1 Criterii 

de evaluare 

11.2 Metode de evaluare 11.3 

Pondere 

din nota 

finală 

11.4  

Curs + 

Seminar 

1. Curs  

 

 

 

 

1. Evaluarea la această disciplină, în ceea ce priveşte conţinutul cursului, 

se realizează prin intermediul unui examen de tip grilă cu itemi, dar şi cu 

situaţii problematice. Conţinutul supus evaluării poate cuprinde, pe lângă 

bibliografia recomandată pentru fiecare curs, şi alte teme indicate în 

prealabil, din bibliografia complementară. Itemii și situațiile problematice 

60% 
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2. Seminar  

 

din grilă vor fi după modelul celor rezolvați la activitățile de seminar. 

Grila va fi realizată într-o manieră care să stimuleze la masterand cele 

patru tipuri de abilități: reproductive, analitice, creative și pragmatice. 

Punctajul obţinut la grilă trebuie să fie cel puţin 5 (cinci) pentru ca 

disciplina să fie considerată promovată, în ceea ce priveşte materia de 

curs. Nota obţinută la curs reprezintă 60% din nota finală a disciplinei. 

2. Evaluarea în ceea ce priveşte conţinutul seminarului are la bază un 

portofoliu, care va cuprinde următoarele elemente: 

- Fișele de răspuns la 2 chestionare aplicate unui număr de 2 elevi de liceu 

(clasă a XI-a) aleși de masterand;  

- Interpretarea rezultatelor pentru fiecare din elevii testați; 

- Raportul final pentru fiecare din elevi – în concordanță cu temele 

parcurse la curs de-a lungul semestrului; 

- Concluziile comparative, prin raportare la temele discutate la cursuri și 

seminarii; 

Nota obţinută în urma realizării activităţii de seminar – care trebuie să 

fie cel puţin 5 (cinci), reprezintă 40% din nota finală.  

Realizarea portofoliului de evaluare: Portofoliul de evaluare cuprinde 

elementele precizate mai sus și se realizează după cum urmează: 

- Alegerea celor doi elevi se va face de către fiecare masterand, după 

criteriul performanțelor academice: un elev trebuie să fi avut în clasa IX 

și X media generală sub 7,50 (performanțe scăzute), iar cel de-al doilea să 

fi avut media generală peste 8,50 (performanțe ridicate); 

- Fiecărui elev i se aplică 2 chestionare care vizează: (a) strategiile 

motivaționale și de învățare (MSLQ); (b) stabilirea obiectivelor de 

realizare (AGQ);   

- După interpretarea rezultatelor se va redacta câte un raport pentru fiecare 

din cei doi elevi, în care se vor evidenția aspectele vizate prin aplicarea 

chestionarelor și discutate la curs și seminar (max. 2pagini A4 + 2pagini 

A4); 

- În final, se va concluziona comparativ asupra rezultatelor, accentuând 

aspectele/conceptele abordate la curs și seminar (max. 1pagină A4). 

Portofoliul de evaluare nu depăşeşte 5 pagini A4 tehnoredactate (în 

afara fișelor de răspuns la chestionarele aplicate). Acestea vor fi 

tehnoredactate (Times New Roman, la 1 rând, cu caractere de 12 şi 

diacritice) şi predate titularului de seminar la termenul stabilit de comun 

acord. Masteranzii vor primi template-uri pentru aceste documente. 

3. Numărul de prezenţe (C+S) influenţează startul în calcularea notei 

finale obţinute, după cum urmează: 

- pentru 4 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 10; 

- pentru 3 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 9; 

- pentru 2 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 8; 

- sub 2 prezenţe (C+S) studentul nu poate intra în evaluarea finală din 

prima sesiune. 

La finalul semestrului, după contabilizarea numărului de prezenţe, se 

stabileşte „nota de start”, care va influenţa nota finală obţinută. De 

exemplu, dacă o persoană a obţinut la grilă și realizarea portofoliului nota 

10, dar are doar 2 prezenţe, nota finală va fi 8.    

Cine nu are numărul de prezențe care să permită calcularea notei finale cu 

„plecare” din nota 10 și dorește să ”compenseze” acest lucru, va avea în 

cadrul grilei de examen 2 întrebări suplimentare. Aceste întrebări sunt 

alocate la cererea masterandului. 

Cine a acumulat numărul maxim de prezenţe (a participat la toate cursurile 

și seminariile desfăşurate de-a lungul semestrului şi s-a implicat în 

activităţi) primeşte 1p în plus la nota finală (dacă este cazul). 

Evaluarea pentru situația de restanță 

Pentru evaluarea la această disciplină, în sesiunea de restanţe se păstrează 

sistemul din prima sesiune. Numărul de prezenţe din timpul semestrului 

influenţează calcularea notei finale după acelaşi principiu ca în prima 

sesiune. 

Evaluarea pentru mărire de nota 

În situația de mărire de notă, se păstrează sistemul de grilă din același 

conținut informațional, cu precizarea că itemii vor fi formulați doar sub 

formă de situații problematice similare celor discutate la seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

11.6 Standard minim de performanţă 

Nota finală trebuie să fie cel puţin 5 (cinci) pentru ca disciplina să fie considerată promovată.  
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Data completării 

28.09.2016 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

 

 

 

Data avizării în departament 

   

                        Semnătura Directorului de Departament, 

 


