FIŞA
A DISCIPLINEI
1. Date despre program
m
1.1 Instituția de învățăm
mânt superio
or
1.2 Facultattea
1.3 Departaamentul
1.4 Domeniul de studii

Univversitatea Teehnică din Clu
uj‐Napoca
‐
Depaartamentul de
d specialitate cu profil psihopedago
p
ogic
Ingin
nerie electro
onică, telecom
municații şi tehnologii
t
inforrmaţionale
Licen
nţă
Tehn
nologii şi Sistteme de Teleecomunicaţiii/ Inginer
IF – învăţământ
î
c frecvenţăă
cu
TST1
105.00

1.5 Ciclul de studii
1.6 Program
mul de studiii / Calificareaa
1.7 Forma d
de învățământ
1.8 Codul d
disciplinei
2. Date despre disciplin
nă
2.1 Denum
mirea disciplin
nei
Dezvoltare personală și pro
ofesională
2.2 Aria de conținut
Ariie teoretică
2.3 Respon
nsabil de currs
Prof. drr. ing. BAL CA
ARMEN – bal.carmen@dppd.utcluj.ro
o
2.4 Titularu
ul activitățilo
or practice
‐
2.5 Anul dee studiu
III 2.6 Semeestrul
I 2.7 Tipul dee evaluare C 2.8 Regim
mul disciplineei
3. Timpul to
otal estimat
2 3.3 seminar / laborator
3.1 Număr de ore pe săăptămână
2 din
n care: 3.2 curs
c
3.4 Total orre din planul de învățămâânt 28 din
n care: 3.5 curs
c

28 3.6 seminar / laborator

DC/FAC
0
0
Ore

Distribuția fondului de timp
Studiul dup
pă manual, su
uport de currs, bibliografiie şi notiţe

12

Documentaare suplimen
ntară în biblio
otecă, pe plaatformele eleectronice de specialitate şi pe teren

8

Pregătire seeminarii / lab
boratoare, teeme, referatte, portofolii şi eseuri

3

Examinări

1

3.7 Total orre studiu ind
dividual

24

3.8 Total orre pe semesttru

52

3.9 Număru
ul de credite
4. Precondiții (acolo un
nde este cazu
ul)
4.1 de curricculum
4.2 de comp
petente

2

‐
Cun
noștințe generale. Nivel de studii: Bacalaureat. Începător în
î utilizarea
aplicațiilor pe calculator, inclu
usiv Internet.

5. Condiții ((acolo unde este
e cazul)
Am
mfiteatru sau sală de semin
narii mare. In
nstalație audio‐video ce see pretează la
preezentări PoweerPoint (inclusiv microfoanee). Conexiune la internet
Am
mfiteatru sau sală de sem
minarii mare. Instalație au
udio‐video ptt. prezentări
5.2. de desfăășurare a sem
minarului
Pow
werPoint (incclusiv microfo
oane). Conexiiune la intern
net (pe fir saau wireless).
/ laboratorului / proiectullui
Tab
blă de scris (clasică/interacttivă) / Flip‐chaart.
5.1. de desfăășurare a curssului

6. Competeenţele speciffice acumulaate: ‐
7. Obiectiveele discipline
ei (reieșind din
d grila competențelor specifice
s
acumulate)
7.1 Obiectivvul general al
disciplinei
7.2 Obiectivvele specifice

Asiggurarea unui set de competențe, abilități și un nivel de cunoșștințe despre
pro
opria persoan
nă care permite formarea unui avantajj competitiv si asigurarea
uneei mai bune în
nțelegeri a situ
uației academ
mice proprii, reespectiv a currriculumului.
Faccilitarea învățăării specifice domeniului
d
dee studii și acum
mularea cuno
oștințelor prin
furnizarea unei perspective
p
m largi asupraa dezvoltării personale
mai
p
și profesionale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Meto
ode
Observaţii
1. Concep
pte de bază ale dezvoltării personale și profesionale.. Concepte prroprii,
calități și virtuți, con
nștiința de sin
ne și cunoștin
nța sinelui (au
utoevaluare versus
evaluarre externă).
2. Motivaare și autode
eterminare. Scopuri,
S
obiecctive, interese, nevoi, dorințe,
idealurri, aspirații, așteptări și stim
mulente.
3. Învățarre și stiluri de învățare. În
nvățare auto‐‐dirijată, învățarea și învățarea
continu
uă a adultului (învățare pe toată
t
durata vieții).
v
4. Modelaare socială și
ș modele/peersoane mod
del. Bazele în
nvățării sociaale și Prezeentare
semnifficația celorlalți.
interaactivă:
5. Raționaament, contrrol, autoreglare și luarea deciziilor. Prrocese, strate
egii și ‐ expu
unere
metodee de luare a deciziilor.
d
‐ discurs
6. Gândire critică și raaționament șttiințific. Legătturi cognitive,, sofisme logice și ‐ dezb
batere
distorsiuni cognitive.
‐ stud
dii de caz
7. Comun
nicare asertivăă, persuasiunee și negociere.
‐ rezo
olvare de
probleme
8. Obiectiive personale importante: calități
c
și virtu
uți.
9. Obiectiive personale și profesionale importante
e: sănătate, siguranță, împlinire, ‐ convversații
euristtice
satisfaccție și fericire..
uri de rol
10. Instrum
mente, căi și metode penttru îmbunătățțirea producttivității: Planifficare ‐ jocu
strateggică, luarea de
eciziei, managementul inforrmațional.
11. Instrum
mente, căi și metode
m
pentrru îmbunătățirea productivvității: organizzarea,
programarea, planificarea și manaagementul bu
ugetului.
12. Instrum
mente, căi și metode pentru îmbunătățțirea productivității: constrruirea
CV‐ului (principii, altternative, insttrumente)
13. Instrum
mente, căi și metode
m
pentru
u îmbunătățirrea productivittății:
„Netwo
orking” social și profesional (comunități și rețele virtuale dedicate)..
14. Planurii de dezvoltare personală și profesionalăă. Proiect și prrezentare.
Bibliografiee:
1. Aggarw
wal, R. S. (2000
0). A Modern Approach to Vernbal & No
on Verbal Reassoning: S.Chan
nd.
2. Andrew
ws, K. R. (1971
1). The concep
pt of corporatte strategy: Do
ow Jones‐Irwiin.
3. Ariely, D. (2009). Pre
edictably Irrattional: The Hid
dden Forces th
hat Shape Our Decisions: HarperCollins
H
P
Publishers.
4. Aspinw
wall, L. G., & Sttaudinger, U. M. (2003). A Psychology off Human Stren
ngths: Fundam
mental Questions and
Future Directions for a Positive Pssychology: Am
merican Psycho
ological Assocciation.
5. Bercovvitch, J., Kreme
enyuk, V., & Zartman,
Z
I. W. (2008). The SSAGE Handboo
ok of Conflict Resolution: SAGE
S
Publ.

9. Coroborarea conțiinuturilor d
disciplinei cu
c așteptărrile reprezentanților comunității epistemice,,
orilor reprezzentativi din domeniul afferent progrramului
asociațiilor profesionale și angajato
Competen
ntele dobandiite vor fi folossite ca ingine
er electronistt, transporturri, telecomun
nicatii;

10. Evaluare
Tip activitatte 10.1 Critterii de evalu
uare
10.2 Meto
ode de evaluare 10.3 Po
ondere din nota
n
finală
10.4 Curs
Test scrris standard cu întrebări
T scris
Test
100%
cu răspu
unsuri multip
ple.
10.6 Standaard minim dee performan
nță: Nota fina
ală minim 5
Data comp
pletării:
29.09.2
2017

Tittulari

Titlu Prenume NUME

urs
Cu

Prof.dr.iing. Carmen Bal

Data avizării în Consiliul Departament
D
ului COM
2.10.2017
Data aprobării în Consiliu
ul Facultății ETTTI
2.10.2017

Semnătura
Director Departamen
nt Comunicatiii

Prof.drr.ing. Virgil DOBROTA
D
Decan
O
Prof.dr..ing. Gabriel OLTEAN

