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Departamentul de

al Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ce înseamnă să fii psihopedagog?
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Specializarea Psihopedagogie Specială
,

cursuri cu frecvență
învățământ la distanță
programe de masterat
laboratoare de cercetare

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.

Ai lucrat cu copii sau
ai vrea să lucrezi cu aceştia?
Simţi că îl poţi ajuta
pe cel care are nevoie de tine?
Nu ră mâ ne decâ t să te ın
̂ scrii la Specializarea Psihopedagogie Specială care ıţ̂i
oferă programe de formare la standarde internaţionale şi posibilită ţi ca după
absolvire să lucrezi fie ın
̂ Româ nia, fie ın
̂ țări ale UE sau SUA.

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 .

Studii recunoscute în SUA
Pregă tirea de specialitate a absolvenţilor
noştri este recunoscută ın
̂ Statele Unite (www.facesinc.org).

Singura condiţie este să îţi doreşti
acest lucru şi să simţi că îl vei putea face.

Specializare de tradiţie a şcolii universitare clujene, Psihopedagogia Specială
este un domeniu interdisciplinar care pregă teşte specialişti ın
̂ domeniul intervențiilor
psihopedagogice ș i pentru educarea şi recuperarea persoanelor cu dizabilită ţi.

Durata şi activităţi

Competenţe profesionale

• Evaluarea complexă (psiho-socio-pedagogică ) a
copiilor, tinerilor ș i adulților cu CES
• Intervenția psihopedagogică specifică (compensare –
recuperare – terapie) pentru persoanele cu CES
• Proiectarea unor programe educaționale adaptate
pentru diverse niveluri ș i grupuri țintă
• Consilierea, orientarea ș i asistarea psiho-pedagogică a
diverselor categorii de persoane / grupuri educaționale
(copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
• Autoevaluarea ș i ameliorarea continuă a practicilor
profesionale ș i a evoluției ın
̂ carieră
Prin stagiile de practică
• Facilitarea incluziunii ș colare, profesionale ș i sociale
desfă şurate ın
̂ instituţii de ın
̂ vă ţă a persoanelor cu CES
mâ nt (gră diniţe, şcoli, cabinete şcola- • Utilizarea ș i adaptarea tehnologiilor de acces pe baza
re şi interşcolare), clinici, ONG-uri,
principiilor designului universal ın
̂ programele de
aveţi ocazia să vă completaţi pregă ti- ın
̂ vă țare ș i reabilitare pentru copiii de vâ rstă anteprerea teoretică şi să dobâ ndiţi compeș colară ș i ș colară , al elevului, studentului ș i adultului
cu nevoi speciale
tenţe procedurale.
• Proiectarea ș i realizarea de activită ți de ın
̂ vă țare
itinerantă
,
individualizată
ș
i
de
consiliere
psihoPregă tirea dvs. va fi asigurată de un
̂ toate ariile
colectiv de cadre didactice, specializate pedagogică care să permită performanța ın
de conținut, facilitâ nd integrarea ın
̂ tr-o varietate de
ın
̂ domeniul psihopedagogiei speciale,
medii ș i contexte a copiilor de vâ rstă antepreș colară
cu o vastă experiență națională ș i
ș i ș colară , al elevului, studentului ș i adultului cu nevoi
internațională .
speciale.
• Consiliere psihopedagogică pentru familii avâ nd
membru persoane cu nevoi speciale

Pe parcursul celor 3 ani de studiu
(6 semestre) veţi descoperi domeniile psihopedagogogiei şi ştiinţelor
educaţiei cu aplicaţii ın
̂ psihopedagogia persoanelor cu dizabilită ţi
cognitive, neuromotorii, senzoriale,
tulbură ri de limbaj, tulbură ri
comportamentale.

Competenţe transversale
• Aplicarea principiilor ș i a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opțiuni
valorice explicite ın
̂ relație cu drepturile ș i demnitatea persoanelor cu deficiență/handicap
• Cooperarea eficientă ın
̂ echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfă ș ură rii
proiectelor ș i programelor din domeniul ș tiințelor educației
• Utilizarea metodelor ș i tehnicilor eficiente de ın
̂ vă țare pe tot parcursul vieții, ın
̂ vederea
formă rii ș i dezvoltă rii profesionale continue
• Utilizarea platformelor de e-learning, a ın
̂ vă țării de tip blended learning ș i a bazelor de
date internaționale pentru dezvoltarea personală ș i profesională .

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

Programe de masterat
Departamentul de Psihopedagogie Specială derulează două programe de studiu la nivel
master, ambele acreditate ARACIS:
- Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive ș i
- Terapia limbajului și audiologie educațională.

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 Colegiul Psihologilor din Româ nia ın
̂
domeniul Psihopedagogiei Speciale.

Activitate profesională

Perspective în carieră

Pot să desfăşoare activităţi
instructiv-educative, terapii
corectiv-compensatorii, terapie
logopedică , terapie ocupaţională şi
pot să se specializeze ın
̂ psihoterapie
şi consiliere (pentru persoanele cu
dizabilită ţi şi familiile acestora).

Absolvenţii specializă rii au urmă toarele
perspective de carieră : profesori psihopedagogi, logopezi, consilieri şcolari,
profesori de sprijin, profesori itineranţi,
profesori educatori.
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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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