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Componenta metodelor educaţionale are o importanţă majoră atât sub aspectul prestaţiei, cât şi din necesitatea de a 

integra calitatea în predare-învăţare orientată spre studiile superioare. Seminarul universitar reprezintă, ca şi cursul, o 

formă de bază a activităţii didactice în învăţământul superior. În cadrul seminarului accentul este plasat pe aprofundarea, 

sistematizarea cunoştinţelor şi pe formarea competenţelor cognitive şi aplicative, pe formarea de atitudini integrative. 

Diversitatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate în predare şi învăţare centrate pe student răspund unei nevoi 

fundamentale de variaţie, diferenţiere, nuanţare şi particularizare a activităţii didactice, totodată lărgind şi acumulând 

considerabil experienţa de predare a cadrului didactic şi experienţa de învăţare a studenţilor, oferind posibilitatea unor 

strategii de acţiuni multiple, adecvate la multitudinea sarcinilor şi circumstanţelor instructiv-educative. 

Cuvinte-cheie: învăţământ superior, metode de predare-învăţare, cadru didactic, metode şi mijloace didactice. 

 

UTILIZATION OF TEACHING-LEARNING METHODS FOCUSED ON UNDERGRADUATE 

STUDENTS PURSUING FINANCE 

Educational component methods are major importance both in terms of the benefit and the need to integrate in quality 

teaching and learning, geared not only towards higher education in national culture. Practical lessons as the course 

represents a basic form of teaching in higher education. The target practical lessons are on deepening study, systema-

tization of knowledge and formation and applied cognitive powers. 

The diversity of teaching methods and means used in teaching and learning centered on student answer a fundamental 

needs of variation, specialization, customization of teaching and accumulate considerable experience of teaching. The 

experience of learn students to provide the possibility of multiple action strategies, appropriate to the multitude of tasks 

and educational circumstances. 

Keywords: higher education, teaching and learning methods, teacher, methods and teaching means. 

 

 

Introducere 

În prezent, instituţiile furnizoare de educaţie se află în faţa unei decizii majore, şi anume: de a se adapta  

la o lume ce este în continuă schimbare, lume în care progresul tehnico-ştiinţific şi globalizarea culturală se 

confruntă într-un mediu ce este suprasaturat de nevoile societăţii. 

Abordarea modernă a dezvoltării unui program de studiu se bazează pe standarde ocupaţionale şi pe un 

cadru de formare profesională, care sunt orientate către competenţele pe care un absolvent trebuie să le deţină 

pentru a fi apreciat şi acceptat de către mediul social-economic. 
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Realizarea unei conduite orientate spre calitate este, conform afirmaţiei lui Juran, „elementul principal 

pentru atingerea unei economii prospere. În această privinţă, componenta metodelor educaţionale – are o 

importanţă majoră atât sub aspectul prestaţiei, cât şi din necesitatea de a integra calitatea în actul de predare-

învăţare, fiind orientată spre studiile superioare la nivel naţional [3, p.8]. 

Proiectarea şi realizarea metodelor de predare-învăţare în învăţămăntul superior conţine unele specificări 

în raport cu alte niveluri ale instruirii şi educaţiei. Este necesar să accentuăm, în primul rând, rolul inconte-

stabil pe care îl deţine spiritul de cercetare ştiinţifică, creativitatea teoretică şi practică. La acestea adăugăm 

creşterea gradului de complexitate a metodelor prin derivarea unor noi procedee sau a transferului acestora de 

la o metodă la alta, precum şi dezvoltarea metodelor „acţionale” care vizează formarea unor capacităţi psiho-

motorii, fizice, a deprinderilor de muncă productivă a studenţilor. Astfel, unele specialităţi îşi pun amprenta 

şi asupra tabloului general al metodelor de predare-învăţare în învăţământul superior, acestea apropiindu-se 

de cele folosite în educaţia adulţilor [2]. 

Un cadru didactic competent trebuie să-şi modeleze modul de predare astfel încât să îmbine fidelitatea 

faţă de studenţi şi cea faţă de disciplinele predate, faţă de cunoaştere şi faţă de formarea deprinderilor, precum 

şi faţă de funcţiile elementare şi superioare.  
Seminarul universitar reprezintă, ca şi cursul, o formă de bază a activităţii didactice în învăţământul supe-

rior. În cadrul seminarului accentul este plasat pe aprofundarea, sistematizarea cunoştinţelor şi pe formarea 
competenţelor cognitive şi aplicative, pe formarea de atitudini integrative. 

Pentru a fi eficientă, activitatea didactică desfăşurată prin seminar trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:  
 selectarea subiectelor şi problemelor importante; 
 antrenarea studenţilor în învăţarea activă; 
 schimbul liber de opinii; 
 deschiderea spre aplicabilitatea practică a cunoştinţelor teoretice; 
 corespunderea obiectivelor, conţinuturilor şi metodelor de învăţare; 
 realizarea corelaţiei intra- şi interdisciplinare; 
 rezolvarea problemelor şi analiza studiului de caz ce sunt variate şi actuale din perspectiva formării 

congnitive şi profesionale; 
 evaluarea cunoştinţelor studentului. 
Tehnicile predării-învăţării în cadrul seminarului sunt foarte variate. Organizarea activităţii didactice în 

grupuri mici poate fi considerată cea mai eficientă din următoarele considerente: 
1. Poate asigura un cadru social sigur în care până şi studenţii mai puţin activi se simt capabili să aducă o 

contribuţie proprie la rezolvarea problemelor înaintate. 
2. Îi încurajează pe studenţi:  
 să contribuie prin ideile, părerile şi relatările lor în vederea evaluării şi acceptării acestora; 
 să clarifice, aprofundeze şi să dezvolte afirmaţiile lor pentru a răspunde la întrebările şi a satisface 

criteriile înaintate de colegi; 
 să dezvolte capacităţile de exprimare şi comunicare eficientă; 
 să dezvolte abilităţile de a accepta şi a propune soluţii şi de a contribui la un consens de idei; 
 să coopereze în cadrul activităţii respective. 

Metodele de instruire şi sarcinile didactice reprezintă instrumentariul de bază în organizarea seminarului 
universitar, atât la nivelul activităţii în grupuri mici, cât şi la nivelul activităţii individuale şi colective [3]. 

În acest context remarcăm că modelul de proiectare didactică a seminarului depinde în primul rând de tipul 
seminarului (introductiv, de reluare, de aplicare) şi de metodele aplicate. 

În continuare propunem un model de proiect didactic al seminarului la disciplina „Finanţe” cu utilizarea 
mai multor metode de predare-învăţare.  

 

Proiectul seminarului 
Data: 
Profesor: 
Disciplina: Finanţe 
Tema: Mecanismul financiar al întreprinderii 
Timp de realizare: 120 min. 
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Obiectivul general: Implicarea tuturor studenţilor în activitate, pentru a aprofunda cunoştinţele obţinute cu 
privire la costul şi optimizarea structurii capitalului şi analiza indicatorilor aferenţi în 
baza bilanţului contabil.  

Obiective operaţionale: 
 să-şi reamintească noţiunile de mecanism financiar, capital, costul capitalului şi importanţa acestuia 

în cadrul întreprinderii; 
 să determine definirea noţiunii de cost al capitalului; 
 să generalizeze informaţiile privind criteriile de selectare a structurii financiare optime (criteriul ren-

tabilităţii, destinaţiei resurselor şi capacităţii de îndatorare); 
 să-şi formeze deprinderi privind calculul indicatorilor prezentaţi în temă; 
 să obţină abilităţi de comunicare şi prezentare succintă a rezultatelor obţinute; 
 să obţină abilităţi de colaborare şi conlucrare în grup (echipă). 

În cadrul seminarului vor fi utilizate următoarele metode de predare-învăţare: 
 Strategii euristice, cum ar fi dialogul şi discuţia; 
 Metoda T – studenţii vor da definiţii conceptelor „costul capitalului” şi „flux financiar” utilizând 

metoda respectivă; 

 Tehnica Profesor–Student – profesorul va avea menirea să interogheze studenţii asupra principalelor 

noţiuni pe care le cuprinde tema respectivă. De asemenea, această metodă poate fi utilizată între stu-

denţi (întrebări adresate de către studenţi între ei);  

 Metoda „Mozaica” – studenţii vor lucra în grup (echipă) asupra studierii unui material nou la tema 

prezentată şi vor examina problemele rezolvate; 

 Metoda „Filips 6 – 6” – studentul trebuie să prezinte concis materialul asupra unei informaţii din temă; 

 Exerciţiul – un student va rezolva la tablă un model de problemă în baza situaţiei financiare a unei 

întreprinderi; 

 Test docimologic – studenţii vor efectua un test de evaluare în baza informaţiei discutate la seminar. 

1. Obiectivele pe care le avem de realizat: 

 Să analizăm noţiunile cu privire la costul capitalului şi structura optimă a capitalului. 

 Să calculăm indicatorii, cum ar fi efectul de îndatorare, capacitatea de îndatorare globală şi la termen, 

să analizăm semnificaţia celor menţionate. 

 Să formăm abilităţi de comunicare şi de prezentare a informaţiei, 

 Să formăm abilităţi de lucru în grup (echipă). 

2. Întrebări de recapitulare – 5 min. 

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de mecanism financiar al întreprinderii? 

2. Enumeraţi tipurile de fluxuri financiare pe care le cunoaşteţi, daţi o scurtă caracteristică a acestora. 

3. Definiţi noţiunea de capital, formulaţi rolul acestuia în cadrul întreprinderii. 

3. Metoda T – 15 min. 

La tabla interactivă se descriu (prin formă schematică) conceptele de cost al capitalului şi de flux financiar, 

legătura acestora în cadrul entităţii economice. 

Costul capitalului – reprezintă preţul pe care întreprinderea îl achită aducătorilor de capital pentru utiliza-

rea acestuia, concretizându-se în cazul capitalului propriu prin suma totală a dividendelor achitate, iar în cazul 

capitalului împrumutat – prin dobânda plătită. 

Flux financiar – cantitatea de monedă care se transferă între agenţii economici pe parcursul lunii într-o 

anumită perioadă de timp. 

4. Tehnica Profesor–Student – 15 min. 

1. Descrieţi conceptul de mecanism financiar. 

2. Enumeraţi funcţiile managementului financiar drept sistem de gestiune. 

3. Explicaţi deosebirea dintre costul capitalului şi fluxul financiar. 

4. Determinaţi cum poate fi calculat costul total al capitalului. 

5. Clasificaţi noţiunea de capital după minimum trei criterii. 

6. Enumeraţi şi explicaţi importanţa metodelor incluse în previziunea financiară. 

7. Numiţi sursele de unde îşi procură întreprinderea resursele necesare finanţării. 

8. Enumeraţi sursele de finanţare mai avantajoase pentru întreprindere şi argumentaţi răspunsul. 
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9. Determinaţi sursele de finanţare folosite preponderent de către entităţile economice din R.Moldova 

pentru a-şi finanţa procurările de active imobilizate. 

10. Determinaţi: întreprinderea care are un efect de îndatorare financiar mai mare: are datorii mari, are 

datorii mici sau nu are datorii? 

5. Metoda „Mozaica” – 30 min. 

Studenţii se împart în trei echipe (A, B, C). În cadrul echipei se studiază materialul propus. În timp ce 

studenţii studiază, profesorul distribuie fiecărui student câte un număr de la 1 la 9. După ce a expirat timpul, 

studenţii cu numărul 1 se unesc într-o echipă, cu numărul 2 în altă echipă ş.a.m.d. S-a format o grupă din trei 

persoane fiecare cunoscând un tip de informaţie. Expertul prezintă informaţia echipei din două persoane. 

6. Metoda „Filips 6 – 6” – 24 min. 

Se formează 3 echipe a câte 6 persoane pentru a face o sinteză a informaţiei studiate:  

Echipa 1 – despre criteriul capacităţii de îndatorare în alegerea structurii financiare optime a capitalului. 

Echipa 2 – despre criteriul rentabilităţii în alegerea structurii financiare optime a capitalului. 

Echipa 3 – despre criteriul destinaţiei resurselor în alegerea structurii financiare optime a capitalului. 

7. Lucrul cu bilanţul contabil – 15 min. 

8. Test docimologic – 10 min. [4]. 

1.  Alegeţi, subliniind varianta de răspuns, funcţiile managementului financiar drept sistem de gestiune sunt:  

a. elaborarea strategiei financiare a întreprinderii; 

b. formarea structurii organizaţionale a întreprinderii; 

c. elaborarea unui sistem de stimulare a realizării deciziilor de gestiune; 

d. gestiunea activelor şi pasivelor; 

e. efectuarea controlului după realizarea deciziilor de gestiune în domeniul activităţii financiare. (2 pct.) 

2. Mecanismul financiar include următoarele elemente (încercuiţi varianta corectă):  

a. fonduri financiare; 

b. fonduri de producţie; 

c. organe cu funcţii în domeniul finanţelor (cadrul instituţional); 

d. metode de distribuire a fondurilor financiare; 

e. cadrul juridic (fondul valutar). 

Variante de răspuns:  1. (a; c; e)  3. (c; d; e) 

 2. (a; b; d)  4. (a; d; e) (2 pct.) 

3. Ce metode sunt incluse în previziunea financiară (încercuiţi varianta corectă)?  

a. de balanţă; 

b. degresivă; 

c. bazată pe normative; 

d. cu rata descrescătoare. 

Variante de răspuns:  1. (a; b)  3. (b; d) 

 2. (b; c)  4. (a; c) (2 pct.) 

4. Ce reflectă indicatorul Efectul de îndatorare şi cum poate fi calculat acest coeficient? (formula) (2 pct.) 
 

5. Dacă întreprinderea se finanţează prin îndatorare, ea va obţine (încercuiţi varianta corectă):  

   a) pierderi în realizarea producţiei;  

   b) pierderi în rezultatele financiare; 

   c) profit în rezultatele financiare; 

   d) pierderi asupra masei capitalului propriu. (2 pct.) 
 

9. Apel şi evaluare – 6 min.  

Astăzi atenţia principală în didactica universitară se concentrează pe distanţarea metodelor bazate pe con-

diţionare, memorizare şi repetiţie şi pe promovarea acelor metode care sunt concentrate pe participarea activă 

a studentului; deci, pe interesul direct sau indirect al studentului în propria formare şi dezvoltare.  

Câteva modalităţi de activizare, pe care practica educaţională şi cercetarea pedagogică le-au validat: 

 utilizarea unui sistem de metode de instruire şi autoinstruire activizante, cum ar fi: abordarea euristică, 

problematizarea, învăţarea prin descoperire, modelarea, experimentul, instruirea / autoinstruirea asistată 

de calculator, studiul de caz, jocul de rol, învăţarea cu ajutorul simulatoarelor didactice ş.a.; 
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 utilizarea unor metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului critic; 

 utilizarea unor metode de dezvoltare a creativităţii studenţilor; 

 integrarea în activităţile de instruire şi autoinstruire a mijloacelor de învăţământ şi valorificarea funcţiei 

lor stimulative prin asigurarea interdependenţelor cu celelalte componente ale strategiilor didactice. 

Obiectivul major al pedagogiei active şi interactive este de a responsabiliza studentul, de a-l ajuta să se 

dezvolte, să-şi modeleze personalitatea şi de a-i dezvolta încrederea în sine, prin recurgerea la practici peda-

gogice centrate pe activitatea de învăţare individuală sau colaborativă a studentului. Accentul este pus pe li-

bertatea intelectuală a studentului şi pe autonomie, considerate valori fundamentale în educaţie [5]. 

Modelul educaţional promovat de pedagogia activă este de tip reflexiv-interactiv, întrucât încurajează re-

flecţia individuală sau colectivă, interacţiunile sociale şi dezbaterile dintre participanţii la instruire, experi-

mentările directe realizate de aceştia asupra obiectelor, fenomenelor şi proceselor realităţii etc., ca o pregătire 

pentru integrarea în societate [6].  

Însuşirea cunoştinţelor se realizează mai bine prin acţiuni personale ale studenţilor, dirijate de către cadrul 

didactic, decât prin procedee de simplă repetiţie a ceea ce s-a primit şi înregistrat. O astfel de învăţare nu este 

posibilă decât prin metodele care utilizează cunoştinţele de bază proprii ale studenţilor, determinându-i să 

participe activ la formarea şi elaborarea ideilor ce urmează să fie însuşite. Este necesar ca metodele utilizate 

să fie concentrare pe natura proprie a studentului, să facă apel la legile formării pilonilor psihologici ai indi-

vidului şi la legile dezvoltării acestuia. Interesul studenţilor pentru activitate creşte atunci când cadrul didactic 

procedează la o implicare a fiecăruia în descoperirea (de fapt, redescoperirea) cunoştinţelor fundamentale 

formate până a deveni student. Activizarea studenţilor, pentru a-i face asociaţi la propria formare, nu va fi 

realizată dacă cadrul didactic procedează prin afirmare-negare-explicare, fără a utiliza forţele lor psihice într-o 

dinamică intelectuală continuă şi echilibrată. 
 

Concluzii 

Modernizarea mijloacelor de învăţământ şi eficientizarea valorificării lor reprezintă o direcţie importantă 

în inovaţia pedagogică. Tehnologiile informaţionale sunt folosite pentru colectarea, stocarea, organizarea, 

procesarea, prezentarea şi comunicarea informaţiei. De asemenea, tehnologiile moderne pot fi utilizate în 

predarea disciplinelor, în susţinerea şi stimularea studiului individual, precum şi în învăţământul special. 

Folosirea lor ca elemente de conţinut şi mijloace didactice ajută la îmbunătăţirea calităţii învăţământului. 

Astfel, vor putea fi dezvoltate aptitudini de creare, tratare, obţinere, selecţionare, recuperare a informaţiei, 

creativitate, capacitate de gândire structurală şi abilităţi de lucru în echipă.  

Diversitatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate în predare şi învăţare centrate pe student răspund 

unei nevoi fundamentale de variaţie, diferenţiere, nuanţare şi particularizare a activităţii didactice, totodată 

lărgind şi acumulând considerabil experienţa de predare a cadrului didactic şi experienţa de învăţare a stu-

denţilor, oferind posibilitatea unor strategii de acţiuni multiple, adecvate la multitudinea sarcinilor şi circum-

stanţelor instructiv-educative. 
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