
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie Aplicată 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii CicIul I. Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihopedagogie specială – în limba maghiară 

Psiholog/Cod calificare: L060070020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihopedagogia polihandicapului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.Dr.Farcas Susana 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Lect.Dr.Farcas Susana 

2.4 Anul de  

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex. 2.7 Regimul 

disciplinei 

Pregătire în domeniul 

licenţei 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: 14 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 14 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Sala de curs, instrumente audio-vizuale 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de seminar, instrumente audio-vizuale 



C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Intervenţia psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru 

persoanele cu CES 

 Consilierea , orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 

grupuri educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.) 

 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap 

 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază 

ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate 

domeniului 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de 

asistenţă calificată 

7.2 Obiectivele specifice 
 

 
 
 

 
 

 Analiza comparativă a principalelor modalităţi de diagnoză a 
persoanelor cu handicap, a principiilor de aplicare şi utilizarea 

adecvată a acestora în diverse situaţii de evaluare a copiilor, tinerilor 
şi adulţilor cu CES 

 Operaţionalizarea conceptelor de bază utilizate în psihodiagnoza 
persoanelor cu CES şi interpretarea rezultatelor evaluării 

psihopedagogice, a instrumentelor şi metodologiei utilizate 

 Descrierea strategiilor de comunicare adaptate diferitelor categorii de 
persoane cu CES precum şi a principalelor orientări în consilierea 
acestora 

 Identificarea principalelor nevoi ale persoanelor cu CES şi ale 
familiilor acestora pentru explicarea principalelor modalitati de 
consiliere psihopedagogica utilizate 

 Elaborarea şi aplicarea adecvată a unor metode de consiliere 
psihopedagogică adaptate nevoilor persoanelor cu CES, atăt la nivel 

individual cît şi la nivelul grupului 

 Interpretarea realităţii psihosociale prin aplicarea cunoşrinţelor 
fundamentale domeniului psihopedagogiei speciale 

 Identificarea celor mai adecvate metode şi tehnici de colectare a 
datelor şi valorificarea rezultatelor acestora în vederea îmbunătăţirii 
permanente a practicilor profesionale în domeniul recuperării, 
educării şi integrării socio-profesionale a persoanelor cu CES 

 Evaluarea critică şi constructivă a instrumentelor utilizate în 
realizarea cercetărilor psihopedagogice proprii, precum şi a 

rezultatelor obţinute în vederea ameliorării metodologiei cercetării şi 
a practicii profesionale 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere. Scurt Istoric Prelegere  

2.Dizabilitatea multiplă Expunere  

3.Cauzele dizabilității multiple Prelegere, prezentare 

powerpoint 

 

4.Afecțiuni perinatale Prezentare powerpoint  

5.Deficiența mintală și dizabilitatea multiplă severă Prezentare powerpoint  

6.Concepția și modelul Haupt și Frölich Prezentare powerpoint  

7.Concepția lui Pfeffer Prezentare powerpoint  

8.Facilitarea comunicației persoanelor cu dizabilități 
multiple 

Sinteza cunoștințelor  

9.Rolul contactului corporal în comunicarea 

oamenilor cu dizabilități multiple 

Prelegere, prezentare 

powerpoint 

 

10.Comunicarea nonverbală Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

11.Comunicarea augmentativă Prelegere, prezentare 

powerpoint 

 

12.Sistemul Bliss Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

13.Facilitarea utilizării active a mâinilor Prelegere, prezentare 

powerpoint 

 

14.Educarea conductivă Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

Bibliografie 

Frölich, A. (1990). A súlyosan és halmozottan sérültek fejlesztésének problémái. BGGYTF, Budapest 
Gordosné Szabó Á. (2004). Gyógyító pedagógia. Medicina Kiadó, Budapest 
Göllesz V. (1998). Gyógypedagógiai kórtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Hatos Gy. (2000). Gondolatoknaz értelmileg akadályozottak nevelésének és képzésének jövőjéről. 
Gyógypedagógiai Szemel, 121-145 

Illyés S. (2000). Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest 
Márkus E. (1994). Képességfejlesztő eszközök a súlyosan halmozottan mozgásfogyatékos gyermekek 
gyógypedagógiai nevelésében. Tankönyvkiadó, Budapest 

Pfeffer, W. (1995). A súlyosan értelmi akadályozottak fejlesztésének alapvetése. BGGYTF,Bp 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Scurt Istoric Sinteza cunoștințelor  

2.Dizabilitatea multiplă Descoperire dirijată  

3.Cauzele dizabilității multiple Clarificare conceptuală  

4.Afecțiuni perinatale Sinteza cunoștințelor  

5.Deficiența mintală și dizabilitatea multiplă severă Test pentru evaluarea 

cunoștințelor 

 

6.Concepția și modelul Haupt și Frölich Sinteza cunoștințelor  

7.Concepția lui Pfeffer Expunere  

8.Facilitarea comunicației persoanelor cu dizabilități 
multiple 

Test pentru evaluarea 
cunoștințelor 

 

9.Rolul contactului corporal în comunicarea 

oamenilor cu dizabilități multiple 

Sinteza cunoștințelor  

10.Comunicarea nonverbală Sinteza cunoștințelor  

11.Comunicarea augmentativă Sinteza cunoștințelor  

12.Sistemul Bliss Test pentru evaluarea 
cunoștințelor 

 

13.Facilitarea utilizării active a mâinilor Aprofundarea cunoștințelor  

14.Educarea conductivă Sinteza cunoștințelor  

Bibliografie  



Lányiné Engelmayer Á., Marton K. (1991). Értelmi fogyatékosok szociális teljesítményének  
vizsgálata.Akadémiai Kiadó, Budapest 
Petus M., Szabó I. (1994). Fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése a bölcsödében.  

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Szabó I. (1994). Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek integrált neveléséhez,  

oktatásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică (www.copsi.ro) şi anProcedurilor de atestare în conformitate cu Normele 

metodologice de aplicare a Legii 213/2004 

 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

  Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă  10% 

Întocmirea unei lucrări 
științifice 

Prezentarea lucrării 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Dacă studentul nu primește nota minimă de 5 cu ocazia examenului scris, care reprezintă 70% din 

nota finală, atunci nu promovează examnul în sesiunea respectivă, chiar dacă a satisfăcut cerințele 
punctului 10,5, acestea reprezentând 30% din nota finală 

 Participarea la ore este obligatorie, studentul nu se poate prezenta la examen în cazul în care nu a 

fost prezent într-un procent de 85% 
 De la orele practice (laboratoare, seminarii, proiecte) studentul poate lipsi motivat maximum de 2 

ori din cele 14 ocazii 
 Copierea cu ocazia examenelor se pedepsește cu exmatricularea studentului 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15. apr. 2020       Lect.Dr.Farcas Susana 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

17.apr.2020.              Conf. Univ. Dr. Kiss Szidónia 

 

 

 

http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/

