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al Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Management, consiliere și
asistenţă psihopedagogică în
instituţiile incluzive
program de masterat

nivel licență
cursuri cu frecvență ZI
cursuri la distanță ID folosind tehnologii eLearning moderne

laboratoare de cercetare
- Laborator de cercetări interdisciplinare a diferențelor individuale în învățare
- Laborator de cercetare în domeniul intervenției timpurii
- Laborator de cercetare în domeniul limbajului și al comunicării
- Laborator de cercetări interdisciplinare comportamentale aplicate
Centrul de Asistență în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru
Persoane cu Deficiențe de Vedere
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Despre noi
Suntem primul departament de Psihopedagogie Specială ın
̂ ființat ın
̂
Româ nia! In anul 1960, la inițiativa profesorului Alexandru Roș ca s-a
ın
̂ ființat ın
̂ cadrul Universită ții „Babeș -Bolyai” din Cluj-Napoca secția
de Defectologie. După ce a fost desființată ın
̂ perioada 1977-1989, secția
ș i-a reluat activitatea din anul 1990 sub coordonarea Profesorului Ioan
Radu ș i apoi a Profesorului Vasile-Liviu Preda.
Mulți dintre absolvenții noș tri au cariere de succes, ın
̂ diverse domenii,
activâ nd ın
̂ instituții de ın
̂ vă țămâ nt de tip special ș i incluziv, organizații
non-guvernamentale ș i alte instituții care desfă ș oară activită ți pentru
persoanele cu dizabilită ți.
Departamentul nostru oferă studenților ș i masteranzilor o pregă tire
modernă cu caracter specific, dar ın
̂ acelaș i timp ș i cu caracter
multidisciplinar. Pentru a afla mai multe informații cu privire la
competențele formate va invită m să vizitați sit-ul web al Departamentului.

Programele de studiu derulate de către
Departamentul de Psihopedagogie Specială
sunt acreditate ARACIS.

Ce înseamnă să fii psihopedagog?
Înseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilităţi prin programe de
predare-învăţare ş corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii prin
consiliere şi asistenţă psihopedagogică.

Drept de liberă practică în Psihopedagogie Specială
Absolvenții Specializă rii Psihopedagogie Specială , pe baza legislației
ın
̂ vigoare, pot să obțină drept de liberă practică de la CPR - Colegiul
Psihologilor din România ın
̂ domeniul Psihopedagogiei Speciale.
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Specializare de tradiţie a şcolii universitare clujene, Psihopedagogia Specială
este un domeniu interdisciplinar care pregă teşte specialişti pentru educarea şi
recuperarea persoanelor cu dizabilită ţi.

Competenţe dobândite:
- managementul instituțiilor ș colare;
- diagnoză organizațională , elaborare de planuri manageriale ș i conducere a
instituțiilor ș i organizațiilor de educație incluzivă ș i/sau specială ;
- elaborarea, organizarea ș i coordonarea serviciilor de intervenție educațională
personalizată pentru copii ș i adolescenți cu/sau diverse dizabilită ți;
- examinarea ș i evaluarea psihopedagogică a elevilor din unită țile ș colare
incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferențial) ș i intervenție
psihopedagogică ;
- consiliere ș i de asistență psihopedagogică pentru copii ș i tineri cu/fă ră
dizabilită ți aflați ın
̂ situații de criză familială , de inadaptare ș colară , socială ,
eș ec ș colar, abandon ș colar, absenteism, precum ș i a celor cu tulbură ri de
comportament ș i disciplină ;
- adaptarea curriculară ș i realizarea de programe de intervenție personalizată
ș i orientare vocațională pentru elevii cu diverse tipuri de dizabilită ți
(intelectuale, senzoriale, neuromotorii), precum ș i de elaborare de programe
de reconversie profesională pentru cei cu dizabilită ți dobâ ndite la vâ rsta
tinereții sau la vâ rsta adultă ;
- formarea ș i perfecționarea ın
̂ educația incluzivă a membrilor echipelor
multidisciplinare de suport ș i intervenție psihopedagogică , precum ș i a
cadrelor didactice din instituțiile incluzive;
- consilierea pă rinților sau a altor aparțină tori ın
̂ probleme de relaționare cu
persoanele aflate ın
̂ dificultate datorate dizabilită ților sau bolilor cronice;
- recuperarea-reabilitarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilită ți ș i boli
cronice dizabilizante, prin programe ș i activită ți educative ș i terapeutice;
- cercetarea ın
̂ colective de cercetare multidisciplinare ın
̂ domeniul educației
incluzive.

Profesionalizarea conform Clasificării Ocupațiilor din România
Consilier Şcolar, Consilier învăţământ, Consilier orientare privind cariera
Expert învăţământ, Inspector Şcolar, Director de proiect, Director unitate
de învăţământ, Designer instrucţional, Cercetător în psihopedagogie
specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială

Condiții de înscriere
Se pot ın
̂ scrie absolvenți nivel licență (3 ani sau 4 ani)
Numă rul de locuri se stabileș te ın
̂ fiecare an.

Criterii de admitere
- 30% media examenului de licență;
- 70% nota obținută la examenul oral.
examenul oral constă ın
̂ susținerea unui referat sau proiect (proiect de cercetare,
program de prevenție/intervenție etc.) centrat pe subdomeniile vizate de programul
masteral. Proiectul se depune ın
̂ momentul ın
̂ scrierii.

Laboratoare de cercetare
Learn-id

- Laborator de cercetă ri interdisciplinare a diferențelor
individuale ın
̂ ın
̂ vă țare
- Laborator de cercetare ın
̂ domeniul intervenției timpurii
- Laborator de cercetare ın
̂ domeniul limbajului ș i al comunică rii
- Laborator de cercetă ri interdisciplinare comportamentale aplicate
Centrul de Asistență ın
̂ Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru
Persoane cu Deficiențe de Vedere
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Contact
Universitatea “Babeș -Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie ș i Ș tiințe ale Educației
Departamentul de Psihopedagogie Specială
Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca CLUJ 400029
Telefon: +40 264 405 337 Fax: +40 264 590 559

al Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
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centre.ubbcluj.ro/cata/
learn-id.centre.ubbcluj.ro
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centrulCATA
learnidlab

