FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihopedagogie Specială
Ştiinţele ale Educaţiei
Master
Terapia Limbajului şi Audiologie Educaţională/ Specialist în terapia
limbajului şi audiologie educaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Audiologie educaţională/PMR2115
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Dr. Dorina Talaș
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 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
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

2
28
ore
30
35
34
6
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Se va apela la ilustrarea examinării şi intervenţiilor audiologice prin
utilizarea unui bogat material audio-video
Activitatea va fi centrată pe prezentări de cazuri şi modele specifice de
intervenţie

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 realizarea diagnosticului psihopedagogic şi audiologic în deficienţele de auz şi în tablourile
de limbaj specifice dizabilităților auditive;


utilizarea şi interpretarea evaluării logopedice şi audiologice în vederea proiectării unor
intervenţii psihopedagogice şi intervenţii specifice domeniului audiologiei educaţionale şi
terapiei tulburărilor de limbaj;



elaborarea unor demersuri de intervenţie specifice domeniului terapiei tulburărilor de
limbaj concretizate în planuri de intervenţie personalizată, planuri educaţionale
personalizate şi proiecte de activitate didactică şi terapeutică (pentru dizabilitățile auditive
şi tulburările de limbaj pe fondul dizabilităților auditive);



proiectarea şi implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul masteratului;



consilierea persoanelor cu dizabilități auditive şi a familiilor acestora cu privire la curentele
şi metodele educative specifice domeniului.



Aplicarea normelor etice în cercetările- acţiune cu persoane cu particularităţi de
comunicare, tulburări de limbaj şi dizabilități auditive, precum şi în activităţile de evaluare,
didactice, terapeutice şi consiliere psihopedagogică la aceste persoane.



Planificarea şi implementarea activităţilor din cadrul echipei multidisciplinare pe baza
criteriilor relevante conferite de rolul specialistului în terapia tulburărilor de limbaj şi
audiologie educaţională în echipa multidisciplinară.



Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date
internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



Prin acest curs se urmăreşte circumscrierea specificului procesului de
reabilitare auditivă, pornind de la fundamentări teoretice şi ajungând la
materializarea lor în practica audiologiei educaţionale

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind:
 delimitările conceptuale în diacronie şi sincronie (fiind marcate noile
tendinţe şi perspective de reabilitare din acest domeniu), precum şi
competenţe vizând procesul terapeutic în sferă auditivă;
 antrenamentele auditive;
 domeniul implantării cohleare, cu aspectele de intervenţie pre şi post
implantare, un domeniu de cercetare de maximă actualitate, cu
implicaţii deosebite în sfera socialului, în contextul pierderii de auz
congenitale, dar şi a celei dobândite.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Fundamentări conceptuale şi tendinţe în reabilitarea
auzului.

Metode de predare
Expunere

Observaţii
Prezentare ppt

Evaluare şi diagnostic audiologic. Metode obiective
utilizate în evaluare.

Prelegere, expunere
interactivă

Prezentare ppt

Evaluare şi diagnostic audiologic. Metode subiective
utilizate în evaluare.

Expunere,
demonstraţie

Soft educaţional

Audiometrie computerizată.

Studii de caz

Soft educaţional

Audiometria la copil. Audiometria comportamentală.

Soft educaţional

Audiometria în câmp liber.

Prelegere, expunere
interactivă
Expunere interactivă

Programe de screening auditiv

Problematizare

Protezarea auditivă şi stimularea auzului în condiţiile
protezării

Demonstraţia.

Prezentare ppt . Prezentare
audio-video
Activitate de grup

Organizarea mediului educaţional pentru copiii cu
deficienţe de auz

Metoda proiectelor

Activitate de grup

Măsurarea nivelului de zgomot ambiental şi calibrarea
aparatelor

Demonstraţia

Aplicaţii practice

Reabilitarea audio- fonologică (inteligibilitatea vorbirii,
confuzii fonetice, sisteme de compensare, labiolectura)

Expunere interactivă

Prezentare audio-video

Audiometrie vocală

Expunere interactivă

Prezentare audio-video

Evaluarea preimplantare şi postimplantare cohleară

Expunere interactivă

Prezentare audio-video

Audiologul educaţional între practica clinică şi intervenţiile
educaţionale

Prelegere, expunere
interactivă

Prezentare ppt

Prezentare audio-video
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8.2 Seminar / laborator
Rolul audiologului educaţional în echipa
multidisciplinară

Prezentare ppt

Orientarea spaţială şi localizarea surselor de zgomot la
copiii protezaţi auditiv

Prelegere, expunere
interactivă
Prelegere, expunere
interactivă

Percepţia vorbirii pe fundal de zgomot şi fundal muzical la
persoanele protezate auditiv

Prelegere, expunere
interactivă

Prezentare ppt

Implantul cohlear la persoanele adulte. Aspecte etice și
bioetice

Prelegere, expunere
interactivă

Prezentare ppt

Folosirea telefonului de persoanele protezate auditiv

Demonstraţia

Prezentare de caz

Conştiinţa fonologică la persoanele protezate auditiv

Demonstraţia

Prezentare de caz

Analiza şi interpretarea unor audiograme. Aspecte de
deontologie profesională

Problematizare

Fişe de lucru.

Activităţi practice de măsurare a auzului. Aspecte de
deontologie profesională în comunicarea diagnosticului și
rezultatelor

Exerciţiul

Aplicaţii practice

Tipuri de proteze şi implicaţii asupra structurării limbajului

Exerciţiul

Materiale folosite în activităţile de reabilitare

Expunere interactivă

Prezentări şi analize de
cazuri
Prezentare audio-video

Percepţia muzicii la persoanele protezate auditiv

Exerciţiul

Reglarea aparatelor auditive.

Exerciţiul

Prezentare ppt

Prezentări şi analize de
cazuri
Aplicaţii practice

Aplicaţii practice. Problematizări asupra implicaţiilor
calibrării în procesul de protezare
Evaluarea preimplantare şi postimplantare cohleară

Exerciţiul

Modalităţi de valorificare a informaţiile audiometrice Susţinere de referate
(audiometrie vocală) în sfera terapiei limbajului

Prezentări şi analize de
cazuri
-
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinuturile acestei discipline asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale şi transversale
derivate din standardele stabilite la nivel naţional pentru subdomeniul Psihopedagogiei speciale. De
asemenea, acestea asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale specifice terapiei tulburărilor de
limbaj. Aceste competenţe asigură completarea profilului ocupaţional pentru terapeutul limbajului
(logoped) fiind racordate şi la profilurile ocupaţionale europene ale Asociaţiei Europene a
Logopezilor (CPLOL) şi alte organisme profesionale internaţionale.
 Competenţele şi obiectivele formulate respectă interesele şi drepturile persoanelor cu deficienţe de
auz şi tulburări de limbaj precum şi ale familiilor acestora.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Calitatea întrebărilor şi a
intervenţiei

Examen scris

(ponderea în nota
finală 25%)

Susţinerea unui proiect
individual

Examen oral

(ponderea în nota
finală 25%)
ponderea în nota
finală 50%

Prezentare de portofoliu
incluzând temele de seminar,
aplicaţiile practice, proiectele
individuale şi de grup

10.6 Standard minim de performanţă
 Descrierea unei metode audiometrice şi interpretarea rezultatelor.

Data completării
..........20.04.2018................
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................

