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Media de admitere:
60% media examenului de licenţă
40% nota la proba orală - interviu

Misiunea programului de masterat
constă în specializarea/profesionalizarea unor specialişti în:
- instituţiile de educaţie specială,
- şcoli incluzive sau integratoare,
- centre/cabinete logopedice şcolare,
- instituţii de protecţie a copilului,
- spitale/clinici de pedopsihiatrie,
- cabinete de audiometrie şi fonologie,
- comisii de evaluare/expertiză psihopedagogică,
- centre/cabinete de consiliere a elevilor,
- activităţi liberale în recuperarea copiilor cu CES,
- organizaţii neguvernamentale etc.

Competenţele vizate:
Absolvenţii acestui modul de masterat vor avea competenţe
referitoare la:
• evaluarea psihologică şi pedagogică a copiilor cu diferite
tipuri de dizabilităţi;
• elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor
programe de intervenţie (de terapie şi recuperare, de
instruire şi educaţie etc.) pentru persoane cu diferite
dizabilităţi (cognitive, senzoriale, motorii, asociate),
tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale şi
dificultăţi de învăţare;
• elaborarea şi aplicarea unui curriculum adecvat nivelului
de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă şi
cultural al acestuia;
• consilierea părinţilor şi cadrelor didactice implicate în
activităţi de intervenţie la persoane cu CES.

Facilităţi, burse, oportunităţi
Studenţii vor putea beneficia de burse de studiu la
universităţile partenere (burse Socrates, burse oferite în
cadrul unor granturi naţionale şi internaţionale) şi vor fi
antrenaţi în unele proiecte de cercetare organizate la nivelul
facultăţii.

Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 2 ani

Discipline studiate:
Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatorii
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu
deficienţe intelectuale
Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe
speciale
Prevenţie şi intervenţie timpurie
Tehnici speciale de terapia limbajului
Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
Dificultăţi de învăţare - metode şi tehnici de intervenţie
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu
deficienţe senzoriale şi motrice
Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a
copiilor cu cerinţe speciale
Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
Consiliere psihologică
Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie
psihopedagogică
Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi
speciale
Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
Stagiu clinic

Actele necesare vor fi indicate la secretariat şi pe website:
http://www.psih.uaic.ro/admitere.htm
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