
FISA 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 Ciclul I. Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihologie – în limba maghiară  
Psiholog/Cod calificare: L060080010 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Psihopedagogia deficienţilor de intelect (Psihopedagogia tulburării 
intelectuale) 

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 

I
I 

2.5 Semestrul I
I 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Ex
. 

2.7 Regimul 
disciplinei 

optional 

 
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 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 
Tutoriat  
Examinări  2 
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 ● Fundamentele psihopedagogiei speciale  
4.2 de competenţe ●  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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 

 

 
 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
 

Com
pete
nţe 
prof
esion
ale 

● Evaluare complexă psihopedagogică a persoanelor cu deficiență intelectuală 
● Intervenția psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru         

persoanele cu deficiență intelectuală 
● Autoevaluare continuă, perfecționarea profesională și dezvoltarea carierei 

Com
pete
nţe 
tran
svers
ale 

● Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni           
valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficiență           
intelectuală 

● Colaborarea eficientă în echipele profesionale interdisciplinare (munca în echipă) pentru          
aplicarea eficientă a proiectelor și programelor educaționale 

● Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea             
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 interpretarea        
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 
 
 
 
 
 
 

● Cunoașterea factorilor care contribuie la dezvoltarea deficienței       
intelectuale, factori de risc, factori de protecție 

● Selectarea și utilizarea adecvată a instrumentelor și metodelor de         
cunoaștere alese pe baza trăsăturilor de bază ale dezvoltării         
persoanelor cu deficiență intelectuală  

● Elaborarea şi aplicarea adecvată a unor metode de evaluare         
psihopedagogică adaptate nevoilor persoanelor cu deficiență      
intelectuală 

● Analiza comparativă a principalelor modalități și instrumente de        
diagnoză a persoanelor cu deficiență intelectuală, a principiilor de         
aplicare şi utilizarea adecvată a acestora în diverse situaţii de          
evaluare a copiilor, tinerilor  

● Evaluarea critică şi constructivă a metodelor de psihodiagnoză        
pentru selectarea eficientă a metodelor de evaluare în funcţie de          
factorii contextuali, de mediu, de tipul şi gravitatea deficienţei,         
precum şi a rezultatelor evaluării psihopedagogice. 



● Interpretarea adecvata a cunostintelor teoretice in vederea elaborarii 
unor programe intervenţie psihopedagogică adaptate tipului şi 
gradului deficienţei 
 

 

  



8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.Introducere. Scurt istoric. De la noțiunea de 
oligofrenie la tulburare intelectuală 

Prelegere  

2. Criterii de clasificare: pe baza severității 
simptomelor, patologiei, nevoilor de suport și 
educabilității 

Expunere  

3. Criterii de diagnostic DSM-5, diagnostic 
diferențial 

Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

4. Cauzele tulburării intelectuale: Anomalii 
cromozomiale. Enzimopatii și deficiența de intelect 

Prezentare powerpoint  

5. Cauzele tulburării intelectuale: Embriopatii - 
rubeola, citomegalie congenitală, hidrocefalie 

Prezentare powerpoint  

6. Cauzele tulburării intelectuale în stadiul fetal: 
fetopatii - boli infecțioase și bacteriale (listerioza), 
infecții virale (cmv, varicella zoster, 
herpes),toxoplasmoza, otrăviri, cauze 
imunobiologice (toxemie)  

Prezentare powerpoint  

7. Cauzele tulburării intelectuale: naștere prematură, 
greutate mică, boli inflamatorii ale sistemului nervos 
central: encefalită și meningită 

Prezentare powerpoint  

8. Tulburări de dezvoltare pervazivă. Tulburarea 
spectrului autist  

Prezentare powerpoint  

9. Semnele timpurii ale tulburării intelectuale. 
Caracteristicile dezvoltării tulburării intelectuale. 
Dezvoltarea corporală și a motricității la copiii cu 
tulburări intelectuale 

Prezentare powerpoint  

10. Dezvoltarea cognitivă a persoanelor cu tulburări 
intelectuale: Caracteristicile senzației și percepției, 
atenției, memoriei și a gândirii 

Prezentare powerpoint  

11.Dezvoltarea comunicării și a vorbirii a 
persoanelor cu tulburări intelectuale, tulburări de 
vorbire asociate 

Prezentare powerpoint  

12. Dezvoltarea emoțională și socială, socializarea și 
dezvoltarea personalității  

Prezentare powerpoint  

13. Dezvoltarea adolescenților cu tulburări 
intelectuale: sexualitate, educație sexuală 

Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

14. Comportamentul persoanelor cu tulburări 
intelectuale: trăsături autistice, agresivitate, 
comportament problematic 

Prelegere, prezentare 
powerpoint 

 

Bibliografie 
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8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Conceptul de retard mintal, deficiență 

intelectuală, tulburări intelectuale. Clasificarea pe 
baza criteriilor de severitate 

Sinteza cunoștințelor  

2. Instrumente utilizate pentru diagnostic, teste de 
dezvoltare, chestionare 

Sinteza cunoștințelor  

3. Anomalii cromozomiale: sindromul Down Clarificare conceptuală  
4. Anomalii cromozomiale: sindromul Fragile X, 

sindromul Williams 
Sinteza cunoștințelor  

5. Tulburare de Spectru Autist Test pentru evaluarea 
cunoștințelor 

 

6. Efectele mediului asupra dezvoltării cognitive - 
abuzul și neglijarea copilului 

Sinteza cunoștințelor  

7. Programe de prevenție 1 Sinteza cunoștințelor  
8. Programe de prevenție 2 Test pentru evaluarea 

cunoștințelor 
 

9. Dezvoltarea motorie tipică și atipică la copii Sinteza cunoștințelor  
10. Dezvoltarea și caracteristicile comunicării Sinteza cunoștințelor  
11. Analiza funcțiilor cognitive: Tulburare de 
integrare senzorială, atenția vizuală și auditivă 

Sinteza cunoștințelor  

12. Capacitatea memoriei de lucru vizuo-spațial și a 
funcțiilor executive  

Test pentru evaluarea 
cunoștințelor 

 

13. Repere ale abilităților sociale și dezvoltarea 
abilităților adaptive. Comportamentul 
problematic (agresiune, auto-agresiune) 

Sinteza cunoștințelor  

14. Interesul sexual, oportunitățile și deciziile 
persoanelor cu tulburări intelectuale 

Sinteza cunoștințelor  
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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 
10.4 Curs Examen Examen scris 70% 
10.5 Seminar/laborator Întocmirea unei lucrări 

științifice sau practice 
 15% 

Participare activă  15% 
10.6 Standard minim de performanţă 

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


În cazul în care la examenul final de semestru studentul nu obține notă de trecere (5, 00), atunci                  
examenul nu este promovat, nici dacă s-a achitat de sarcinile prevăzute la activitățile trecute la pct.                
10.5. 
Frecventarea orelor de curs este obligatorie în proporție de 85%, în caz contrar studentul de la                
învățământ cu frecvență nu se poate prezenta la examen. Absențele motivate și nemotivate de la               
activitățile de seminar și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totalul prevăzut (3 din 14). 
Predarea și prezentarea lucrării(lor) sunt obligatorii fiind precondiție de prezentare la examen. 
Orice lucrare plagiată, copiată, identică, precum și orice inspirație, colaborare, copiere se            
consideră fraudă, caz în care persoana(ele) în cauză vor fi sancționate cu nota 1,00 (unu).               
Fraudarea examenelor se sancționează cu exmatricularea de la studii. 
Sarcinile prevăzute în decursul semestrului nu se pot recupera/compensa în perioada sesiunilor de             
examene (normală, deschisă, restanță, lichidare). 
Studenții care se înscriu în sesiuni ulterioare sesiunii normale (în sesiune deschisă, de restanță, de               
lichidare) trebuie să parcursă și să satisfacă obligatoriu toate cerințele prevăzute în semestrul             
respectiv (prezență prevăzută la diferitele activități, examene parțiale, teme, proiecte etc.). 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

15.04.2020.   Lect. Dr. Farcas Susana 

 

 

 

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament  

17.04.2020. Conf. Dr. Kiss Szidónia 


