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 FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE 

 
1.Titlul programului post-universitar: 

Psihopedagogie specială aplicată și managementul intervenției psihopedagogice 

2.Director program: 

Conferențiar univ.dr. Mihai Predescu 

3.Departamentul care organizează programul: 

Departamentul de Științe ale Educației 

3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte): 

 

Educarea copiilor cu cerințe educative speciale (CES) reprezintă un domeniu complex al 

învățământului românesc, ce a cunoscut multiple dezvoltări și reforme în ultimii douăzeci de ani. 

Reformele amintite au presupus trecerea de la un sistem educațional segregat la unul integrat și 

incluziv, fapt care a determinat o schimbare radicală a practicilor de instruire și de intervenție 

terapeutică în cazul elevilor cu CES.  

Scopul programului este de a forma-dezvolta și actualiza cunoștințele, abilitățile și atitudinile 

specifice psihopedagogiei speciale actuale ale cadrelor didactice din școlile speciale și integrate, 

astfel încât aceastea să fie capabile să își amelioreze performanțele profesionale. 

În proiectarea acestui program, s-au avut în vedere competențele specifice  profesiei de 

psihopedagog, așa cum sunt ele descrise în profilul de competențe al specializării psihopedagogie 

specială (conform RNCIS), în standardele ocupaționale din domeniu și în reglementările de 

formare continuă ale Colegiului Psihologilor din România cu privire la competențele 

specialistului în psihopedagogie specială. Programul are un caracter teoretic-aplicativ și este 

centrat pe formarea de competențe specifice învățământului psihopedagogic contemporan. 

 

4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de 

ore, orar, taxa) 

 Pre-înscriere (pe tot parcursul anului universitar): anunțarea intenției de participare, 

oferire date de contact (nume, e-mail, telefon) la adresele: mihai.predescu@e-uvt.ro sau 

secretariat.sted@e-uvt.ro 

 Înscriere: după constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarată 

procedura de înscriere propriu-zisă. În cazul constituirii de grupe de studii în alte 

localități, cursurile se vor realiza în respectivele localități! 

 Grupe de 20-30 cursanți 

 560 ore de formare - 65 credite recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice (MENCS) 

 Absolvenții primesc: 

 Diplomă de studii postuniversitare de specializare, avizată de către Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) 
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 Plan de învățământ: 

Nr. 

Crt. 

Disciplina    Număr 

credite 

Forma 

de 

evaluare 

Curs Seminar Practică 

Semestrul 1 

1 Orientări în psihopedagogia 

contemporană 

1 1  4 Examen 

2 Politici și legislație în domeniul 

dizabilității 

1 1  4 Examen 

3 Managementul intervenției 

psihopedagogice 

1 1 1 5 Examen 

4 Didactică aplicată pentru elevii cu 

CES 

1 1 1 5 Examen 

5 Managementul clasei de elevi cu 

CES 

1 1 1 5 Examen 

6 Terapii psihopedagogice 1 1 1 5 Examen 

7 Internship   2 2 Colocviu  

Semestrul 2 

8 Modele de intervenție 

psihopedagogică 

1 1 1 5 Examen 

9 Strategii de incluziune școlară și 

socială a elevilor cu CES 

1 1 1 5 Examen 

10 Mentoratul profesorilor debutanți 1 1 1 5 Examen 

11 Managementul activităților 

profesorului itinerant și de sprijin 

1 1 1 5 Examen 

12 Metode de evaluare educațională a 

copiilor cu CES 

1 1 1 5 Examen 

13 Accesibilizare curriculară pentru 

elevii cu CES 

1 1 1 5 Examen 

  12 12 12 60  

 Examen final    5  

 Taxa curs: 1500 lei + Taxa înscriere: 100 lei 

5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul): 

 Absolvent al studiilor de licență (indiferent de profil); 

 Titular sau suplinitor în învățământul preuniversitar pentru anul școlar în curs 

 

6.Documente necesare înscrierii: 

 Fișă de înscriere eliberată de facultate; 

 Copie legalizată după diploma de licență; 

 Foaie matricolă; 

 Copie după certificatul de naştere/buletin de identitate; 
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  Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui 

inițial de familie; 

 2 fotografii color (3x4) 

 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere; 

 Adeverinta de la locul de muncă. 

 

7.Date de contact: 

 

Conf.univ.dr. Mihai Predescu 

e-mail: mihai.predescu@e-uvt.ro, secretariat.sted@e-uvt.ro  

telefon: 074 11 44 241 
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