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
Ştiinţe ale educaţiei
Masterat
Terapia limbajului şi audiologie educaţională/ specialist în Terapia
limbajului şi audiologie educaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Stagiu practic în audiologie educaţională
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Dr. Dorina Talaş
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare C

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
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
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
72
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

2
28
20
32
20
10
8

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
stagiului/
seminarului/laboratorului

Materialele şi mijloacele folosite în cadrul procesului educaţional specific
disciplinei vor fi asigurate de către facultate şi de către cabinetele
audiologice cu care au fost încheiate convenţii de colaborare. Pentru buna
desfăşurare a activităţilor observaţionale şi a aplicaţiilor, studenţii vor

manipula

instrumentarul

numai

sub

supervizarea

specialistului

audioprotezist şi audiologului educaţional, respectând indicaţiile din
manualele tehnice şi de proceduri ale acestora.
Stagiul practic se va desfăşura în cabinete specializate, de
audiologie clinică şi
locaţii şi orarul

educaţională. Distribuţia studenţilor pe

desfăşurării stagiului va fi afişat de către

responsabilul de disciplină la o dată anterioară începerii
activităţilor.
Evaluarea aplicaţiilor practice

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
realizarea diagnosticului psihopedagogic şi audiologic în deficienţele de auz şi în tablourile
de limbaj specifice deficienţelor de auz;
utilizarea şi interpretarea evaluării logopedice şi audiologice în vederea proiectării unor
intervenţii psihopedagogice şi intervenţii specifice domeniului audiologiei educaţionale şi
terapiei tulburărilor de limbaj (protezare, reglare de proteze auditive, antrenamente
auditive, antrenamente ortofonice şi pentru coarticulaţie);
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 deficienţele de auz şi
tulburările de limbaj pe fondul deficienţelor de auz);
proiectarea şi implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul masteratului;

Competenţe transversale

consilierea persoanelor cu deficienţe de auz 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 deficienţe de auz, 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

Abordarea complexă şi aplicarea sintetică a cunoştinţelor teoretice şi
practice acumulate, în situaţiile de examinare audiologică şi terapii

specifice de care beneficiază elevii cu deficienţe de auz din învăţământul
special şi integrat dar şi persoanele adulte cu deficienţe de auz care
solicită intervenţii educaţionale.
7.2 Obiectivele specifice

Asistarea şi aplicarea procedeelor specifice din practica audiologică,
cu instrumentar divers (audiometrie tonală în căşti şi în câmp liber,
audiometrie vocală, audiometrie comportamentală).
Elaborarea de liste de material lingvistic necesar în audiometria
vocală.
Interpretarea protocoalelor din cadrul metodelor obiective de
investigare a funcţiei auditive şi stabilirea diagnosticului pe baza
acestor protocoale.
Asistarea şi aplicarea procedeelor de măsurare în câmp sonor a
câştigului datorat protezării.
Asistarea şi aplicarea procedurilor de calibrare a aparaturii utilizate
pentru măsurare.
Asistarea şi aplicarea procedurilor de măsurare a nivelului de zgomot
din încăperile destinate măsurătorilor audiometrice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

-

-

-

8.2 Seminar / laborator
Contactul şi familiarizarea cu organizarea şi dinamica
mediului clinic sau educaţional, al cabinetelor de
audiologie.

Metode de predare
Expunere interactivă.
Demonstraţia

Observaţii
Vizite de lucru în cabinete
educaţionale

Screeningul auditiv neonatal. Potenţiale auditive
evocate, otoemisii acustice.

Expunere

Screeningul auditiv la vârsta preşcolară.

Expunere

Prezentare audio-video.
Aplicaţii în cabinete
audiologice educaţionale.
Prezentare audio-video.
Vizite de lucru în
grădiniţe.

Bibliografie

Otoscopia. Aplicaţii.

Demonstraţia

Teste acumetrice: Weber şi Rinne.

Expunere,
demonstraţia
Exerciţiul

Investigaţia audiometrică tonală. Realizarea şi
interpretarea audiogramelor cu şi fără mascare.
Examenul audiometric vocal. Aplicaţii.

Instrumentar medical
(otoscop).
Trusa de diapazoane.
Audiometrul, audiograme

Audiometria la copil. Audiometria condiţionată prin
joc.

Demonstraţia,
exerciţiul
Demonstraţia,
exerciţiul
Expunere interactivă
demonstraţia

Audiometrul, audiograme,
Sisteme de amplificare
Audiometrul, audiograme,
Sisteme de amplificare
Audiometrul, audiograme,
Sisteme de amplificare

Reglarea aparatelor auditive. Prezentarea softului
Inspire.

Expunere,
demonstraţie

Soft de programare

Sonometrul şi acustica încăperilor. Aplicaţii.

demonstraţia

sonometrul

Prelevarea mulajelor şi fabricarea olivelor

Demonstraţia

Audiometrie computerizată.

Expunere,
demonstraţie
Expunere,
demonstraţie

Materiale şi instrumentar
audiologic
Soft audiologic

Audiometria în câmp liber. Aplicaţii.

Implanturi cohleare. Modele şi reglaje.

Soft de programare.

Bibliografie
1. Cormick, B. (1994). Teste screening pentru deficienţa de auz la copiii mici, Bucureşti
2. Heyning, V.P., Punte, K.A. (2010) Cochlear hearing preservation, Advances in oto-rhinolaryngology, vol. 67.
3. Maltby, M. T. (2002). Principles of hearing aid audiology, second edition, Whurr publishers,
England.
4. Moller, A.R. (2006). Hearing anatomy, physiology and disorders of the auditory system, second
edition, Academic Press, USA.
5. Moore, B.C.J. (2007). Cochlear hearing loss- physiological, psychological and technical issues,
second edition, John Wiley & Sons, England.
6. Newton, V. (2009). Paediatric audiological medicine, second edition, United Kingdom.
7. Sataloff, R.T., Sataloff, J. (2005) Hearing loss, fourth edition, Taylor and Francis Group, New
York.

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 şi audiologiei educaţionale. 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 particularităţi ale comunicării în acest context 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

Protocol de prezentare a
settingului clinic în care s-a
desfăşurat stagiul (cca 500
cuvinte) care va cuprinde:
denumirea şi descrierea,
responsabilităţile, rolul
audiologului educaţional în
instituţia respectivă,
descrierea propriei activităţi
pe perioada stagiului.
Portofoliu: 3 studii de caz
pentru deficienţă de auz de
transmisie, neurosenzorială,
mixtă cu audiogramele
aferente şi interpretarea
adecvată;
-elaborarea unei audiograme
cu mascare;
-o fişă de asistenţă care să
descrie o activitate derulată
în cadrul cabinetului de
audiologie;
-liste de material verbal
pentru audiometria vocală;
-1 pliant de informare a
părinţilor şi a beneficiarilor
de proteze auditive asupra
întreţinerii, modului de
funcţionare şi de reglare a
protezelor auditive;
-1 studiu de caz pentru un
pacient cu implant cohlear
sau cu alt tip de proteză
auditivă;
-liste cu instrumentarul
necesar unui cabinet de
audiologie;
-protocolul de aplicare a
unui instrument de
screening cu listele de
material aferent;
Evaluarea aplicaţiilor
practice

10%

40%

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Elaborarea şi interpretarea corectă a unei audiograme. Derularea unei proceduri de examinare audiologică,
interpretarea rezultatelor, diagnostic, planificare.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

Data avizării în departament
...........................................

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

