
 

Information Technology Solutions 

Scopul programului este de a facilita formarea 
de competențe în domeniul psihopedagogiei speciale 
și formarea de competențe de management al 
intervenției psihopedagogice, în conformitate cu 
standardele existente în domeniu. Prin acest curs, 
absolvenții de alte specialități vor dobândi 
competențele necesare participării eficiente la 
educarea copiilor cu CES, în școlile speciale sau 
integrate. Cursanții sunt absolvenți de studii 
superioare, indiferent de calificarea inițială, care 
desfășoară activități educaționale în școli normale, 
speciale sau integrate.  

 
Cursurile au loc la sediul Facultății de 

Sociologie și Psihologie și în spațiile partenerilor (școli, 
inspectorate școlare, Case ale Corpului Didactic, 
centre de resurse, instituții de protecție și de 
reeducare, ONG-uri ș.a). 

 

 

LISTA DISCIPLINELOR 
 

Orientări în psihopedagogia 

contemporană 

Politici și legislație în domeniul 
dizabilității 

Managementul intervenției 

psihopedagogice 

Didactică aplicată pentru 

elevii cu CES 

Managementul clasei de 

elevi cu CES 

Terapii psihopedagogice 

Practică în instituții de profil 

Modele de intervenție 

psihopedagogică 

Strategii de incluziune școlară și 

socială a elevilor cu CES 

Mentoratul profesorilor debutanți 

Managementul activităților 

profesorului itinerant și de sprijin 

Metode de evaluare educațională a 

copiilor cu CES 

Accesibilizare curriculară pentru 

elevii cu CES 

DATE ÎNSCRIERE 

24 octombrie – 11 

noiembrie 2016. 

Date derulare program: 

Noiembrie 2016 – aprilie 

2017  

  

TAXA 

1500 RON plăt ibi lă 

în trei  rate 

(decembrie, 

februarie, apri l ie)  

  

DOCUMENTE 

ÎNSCRIERE 

 Fișă de înscriere 
eliberată de către 
facultate; 

 Copie diploma de 
licență; 

 Copie foaie 
matricolă; 

 Copie după 
certificatul de 
naștere /buletin de 
identitate; 

 Copie  a 
certificatului de 
căsătorie sau a 
documentului care 
atestă schimbarea 
numelui inițial de 
familie; 

 Chitanță de 

achitare a taxei de 

înscriere (100 

RON) 

Psihopedagogie specială și  managementul 
intervenției psihopedagogice 

CONTACT 
Secretariatul Facultății de Sociologie și Psihologie, cam. 242, 
Program: luni – joi, orele 11.00-14.00 
Secretar: Alina Voaideș, tel.+40-256/592.320 
e-mail:  secretariat.sted@e-uvt.ro , elena.voaides@e-uvt.ro  

Director program:  conf. univ. dr. Mihai Predescu, 
mihai.predescu@e-uvt.ro  
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