
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagocică în 

instituţiilor incluzive/ 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 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Stagiu practic în consiliere şi asistenţă psihopedagogică / PMR 

2224 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 46 

Tutoriat 10 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Este indicată, dar nu obligatorie, parcurgerea disciplinelor: 

 Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilităţi 

 Psihologia dezvoltării 

 Consilierea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora 

 Psihologia clinică a persoanelor cu dizabilităţi 

4.2 de competenţe  Aplicarea, adaptarea şi/ sau conceperea unor metode de evaluare 

psihopedagogică şi/sau clinică la copii, tineri, adulţi şi a dificultăţilor 

la nivelul sistemului familial (scale, interviuri, observaţia) 

 Design şi implementare de programe de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică a persoanelor cu diferite dizabilităţi şi familiilor 



acestora. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Videoproiector 

 Laptop 

 Boxe 

 Imprimantă   

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Consiliere, orientare şi asistenţă psiho-pedagogică a diverselor categorii de 

persoane/ grupuri educaționale (copii/ elevi cu şi fără dizabilităţi, familii, 

profesori, angajați etc.); 

 Consiliere şi asistenţă a părinţilor copiilor aflaţi în situaţie de criză, 

respectiv dificultate, datorate dizabilităţilor şi/ sau bolilor cronice înnăscute 

sau dobândite; 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională 

fundamentate pe opţiuni valorice explicite in relatie cu drepturile si 

demnitatea persoanelor cu dizabilităţi. 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, 

specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniu. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
 Analiza unor modele de evaluare psihopedagogică şi intervenţie validate 

empiric, metode şi strategii de intervenţie în consilierea şi asistenţa 

psihopedagogică a persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi a familiilor acestora. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

 Decelarea specificului intervenţiilor de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora; 

 Identificarea şi aplicarea unor strategii concrete de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică, adaptate temelor şi problematicii specifice persoanelor cu 

diferite dizabilităţi; 

 Operaţionalizarea conceptelor fundamentale ale unor modele teoretice 

validate empiric pentru consilierea şi asistenţa psihopedagogică; 

 Discutarea şi implementarea unor modele de conceptualizare de caz, bazate 

pe rezultate concrete ale evaluării; 

 Conturarea rolului eticii şi deontologiei profesionale, a procesului de 

formare şi de supervizare/ intervizare în contextul profesiei de consilier şi 

psihoterapeut, precum şi a auto-cunoaşterii şi auto-îngrijirii profesionistului. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Conceptualizarea de caz: relevanţă în practica de 

consiliere şi asistenţă psihopedagogică. 

dezbaterea  

2. Structura conceptualizării de caz din perspectiva 

cognitivă. 

exerciţiul 

studiul de caz 

 

3. Formularea psihodinamică şi modalităţi de evaluare a 

copiilor şi adolescenţilor. 

explicaţia 

exerciţiul 

studiul de caz 

Auto-reflecţie 

 



4. Conceptualizarea de caz în terapia de joc. Componente 

ale dezvoltării observate în activitatea de joc. 

exerciţiul 

studiul de caz 

 

5. Metode şi tehnici utilizate în terapia copilului: genograma 

în joc; lumi şi scenarii în nisip. 

exerciţiul 

studiul de caz 

Utilizarea unor vignete 

de cazuri 

6. Jocul dramatic cu păpuşi în consiliere şi asistenţa 

psihopedagogică a copilului. 

jocul de rol  

7. Rolul metaforelor şi simbolurilor în consilierea şi 

asistenţa psihopedagogică a copilului, adolescentului şi 

adultului. 

exerciţiul Auto-reflecţie 

8. Raportul de caz în evaluarea şi intervenţia cu familii şi 

cupluri 

exerciţiul Auto-evaluarea 

ataşamentului 

9. Utilitatea genogramei în formularea de caz în terapia 

familiei 

exerciţiul  

studiul de caz 

 

10. Integrarea informaţiilor despre copil şi familia acestuia 

în formularea cazului în consilierea şi asistenţa 

psihopedagogică. 

discuţia în triade  

11. Prezentarea de caz şi intervizarea profesională. exerciţiul 

studiul de caz 

Exerciţiul experienţial 

12. Supervizarea profesională şi raportul de supervizare. exerciţiul  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Lucrările practice propuse abordează atât domeniul evaluării, cât şi a intervenţiei de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor în situaţii de viaţă speciale, şi 

familiilor acestora. Stagiul practic vizează, pe de o parte, abilitarea masteranzilor pentru a aplica în 

propria practică metode şi strategii de evaluare şi intervenţie, iar pe de altă parte, de a conceptualiza şi 

prezenta cazurile aflate în lucru, în vederea îmbunătăţirii propriei practici. Activităţile îşi propun 

dezvoltarea abilităţilor practice, prin metode specifice și operaționalizarea conceptelor teoretice. 

 Cunoştinţele predate şi metodele derivate din teorie sunt în acord cu cerinţele Colegiului Psihologilor 

din România, cu accent pe latura etică şi deontologică a profesiei, respectiv respectă cerinţele 

Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Clasificării Ocupaţiilor din România. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs examen Examen scris 30,00% 

   

10.5 Seminar/laborator Proiect (conceptualizare 

de caz) 

 60,00% 

Oficiu  10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea teoriei care fundamentează diferite metode de consiliere și asistență psihopedagogică 

a persoanelor cu şi fără dizabilități şi a familiilor acestora; 

 definirea corectă a conceptelor specifice domeniului; 

 utilizarea corectă a conceptelor din domeniu, în vederea conceptualizării cazurilor aflate în lucru, 

exemplificarea şi operaţionalizarea termenilor de specialitate. 

 

Data completării    Semnătura titularului de seminar 

22.04.2018 

..........................  .       ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

...........................................      …............................ 


