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Condiții de înscriere

Departamentul de

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

al Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

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

Terapia Limbajului și
Audiologie Educațională
program de masterat

- 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

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

,
laboratoare de cercetare

pps
PsihopedagogieSpecială
Departamentul de

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

psihoped.psiedu.ubbcluj.ro
centre.ubbcluj.ro/cata/
learn-id.centre.ubbcluj.ro
psihopedubbcluj
centrulCATA
learnidlab

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

psihoped.psiedu.ubbcluj.ro
psihopedubbcluj

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?
Inseamnă să poţi ajuta eficient copii şi tineri cu dizabilită ţi prin programe de
predare-ın
̂ vă țare şi corectiv-compensatorii, precum şi familiile acestor copii
prin consiliere şi asistenţă psihopedagogică .

Drept de liberă practică în Psihopedagogie
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.

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:
- diagnosticul diferențial al funcțiilor ș i proceselor psihice ın
̂ condițiile
dezvoltă rii normale ș i a dezvoltă rii atipice;
- inventarierea ș i specificul cauzelor care pot determina apariția diferitelor
tulbură ri ale limbajului ș i deficiențe de auz;
- principiile care stau la baza evaluă rii prin diferite mijloace ș i metode
(se focalizează asupra utiliză rii suporturilor informatice) a copiilor cu diferite
dizabilită ți (cognitive, senzoriale, motorii) pentru identificarea ș i
particularizarea tulbură rilor de limbaj;
- realizarea unei diagnoze complexe privind tulbură rile de limbaj ș i deficiențele
de auz, bazată pe utilizarea unui instrumentar tehnologic, psihopedagogic ș i
audiologic adaptat;
- elaborarea unor demersuri de intervenție adecvate copiilor cu deficite la
nivelul auzului ș i cu tulbură ri de limbaj, ın
̂ contextul tendințelor actuale, ın
̂
plan educațional ș i terapeutic;
- elaborarea unui curriculum adecvat nivelului de dezvoltare a copilului cu
tulbură ri de limbaj pe baza unei evaluă ri medicale, psihologice ș i
psihopedagogice operaționale;
- corelarea stilurilor cognitive specifice elevilor cu tulbură ri de limbaj, cu
strategiile de instruire ș i cu materialele didactice corespunză toare;
- utilizarea ș i interpretarea evaluă rii audiologice ın
̂ vederea proiectă rii unei
intervenții psihopedagogice ș i audiologice eficiente;
- proiectarea ș i implementarea unor design-uri de cercetare ın
̂ domeniul
tulbură rilor de limbaj ș i al audiologiei educaționale;
- utilitatea ș i rolul consilierii ș i a psihoterapiei persoanelor cu tulbură ri de
limbaj ș i a familiilor acestora;
- terapia auditiv-verbală ș i fundamentarea aesteia prin utilizarea cercetă rilor
din domeniul fizicii acustice, al audiologiei clinice ș i al audiologiei educaționale;
- munca ın
̂ cadrul echipei interdisciplinare formate din: psihopedagogi,
psihologi, profesori de sprijin/itineranți, medici etc.

Activitatea de cercetare științifică

psihoped.psiedu.ubbcluj.ro
psihopedubbcluj

In ceea ce priveș te activitatea de cercetare ș tiințifică , programul de studii
acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetă rii la nivel de
universitate:(1) cercetarea fundamentală ș i aplicativă , (2) dezvoltarea
(generarea de produse ș i servicii prototip inovative) ș i (3) inovarea
(implementarea ın
̂ mediul socio-economic a serviciilor ș i produselor inovative).

