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Misiunea cursului este de a facilita forma-

rea  de competențe în domeniul psihope-

dagogiei speciale și formarea de competen-

țe de management al intervenției psihope-

dagogice, în conformitate cu standardele 

existente în domeniu. 

Prin acest curs, absolvenții de alte 

specialități vor dobândi competențele 

necesare participării eficiente la edu-

carea copiilor cu CES, în școlile speci-

ale sau integrate . 

Cursul se va desfășura cu grupe de 

cursanți de 20-25 de persoane. Cursanții 

sunt absolvenți de studii superioare, indife-

rent de calificarea inițială, care desfășoară 

activități educaționale în școli normale, 

speciale sau integrate.  Durata cursului 

este de 2 semestre, în regim cu taxă  

560 ORE DE FORMARE: 

196 ORE CURS INTERACTIV 
168 ORE SEMINAR 
196 ORE APLICATII ÎN INSTITUȚII, 
SUB SUPERVIZARE 
 
65 DE CREDITE 
 
CURSUL ESTE DERULAT DE CĂTRE 
CADRE DIDACTICE  UNIVERSITARE 
ȘI SPECIALIȘTI ÎN DOMENIU 
 
DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE  AVIZATĂ 
DE MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

Universitatea de Vest din Timișoara 
Facultatea de Sociologie și Psihologie 
Departamentul de Științe ale Educației 

Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică 
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Condiţii de înscriere: 

 Absolvent al studiilor de licență (indiferent de pro-

fil); 

 Titular sau suplinitor în învățământul preuniversi-

tar pentru anul școlar în curs 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele docu-

mente: 

 Fișă de înscriere eliberată de facultate; 

 Copie legalizată după diploma de licență; 

 Foaie matricolă; 

 Copie legalizată după certificatul de naştere/

buletin de identitate; 

 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a 

documentului care atestă schimbarea numelui ini-

țial de familie; 

 2 fotografii color (3x4) 

 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere; 

 Adeverinta de la locul de munca ce atesta calitatea 

de cadru didactic 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 
Lect.dr. Mihai Predescu (director program) 

Mihai.predescu@e-uvt.ro 

caip@e-uvt.ro 

www.caip.uvt.ro 

tel.: 0741144241 

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ  

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ APLICATĂ ȘI  
MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI PSIHOPEDAGOGICE  

Pre-înscriere:  

Date de contact (nume, e-mail, telefon) 

la SECRETARIATUL  FACULTĂȚȚII  de  SOCIOLOGIE și  PSIHOLOGIE,   cam.   320,  pe t ot  par-
cursul   anului   universitar,   în   timpul   programului   cu   publicul—luni – joi 11-14 

Secretar: Alina Voaideș 
tel.+40-256/592.320 

e-mail:  elena.voaides@e-uvt.ro  

 

După constituirea grupului de studiu (minim 20 cursanți), cursanții vor fi noti-

ficați și va fi demarată procedura de inscriere propriu-zisă 


