
Program de studiu:Psihopedagogie specială (licență, 3 ani, limba română) 
Programul de studiu Psihopedagogie specială asigură formarea iniţială a cadrelor 

didactice cu atribuţii de organizare şi desfăşurare a învăţării în învăţământul special precum şi a 

specialiştilor care propun programe de intervenţie, recuperare şi inserţie socio-profesională, prin 

activităţi derulate în mediul educaţiei formale, nonformale şi informale.  

Programul de studiu Psihopedagogie specială se realizează la nivel de universitate prin 

cooperare inter-facultăţi şi prin facilitarea mobilităţii studenţilor în interiorul universităţii cu 

ajutorul transferului şi acumulării de credite de studiu.  

 Structura Programului de studiu Psihopedagogie specială este flexibilă şi permite fiecărui 

student să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare potrivit cu aptitudinile şi interesele sale. Cel 

puţin 30% din totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu de către un student 

provine de la discipline liber alese. Totodată, Planul de învăţământ are în vedere asimilarea unor 

competenţe de sprijin, cum ar fi competenţe informaţionale, competenţe de comunicare într-o 

limbă străină recunoscută, precum şi de metodologia de cercetare ştiinţifică. 

Obiective educaţionale 

• organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare pentru 

învăţământul special;  

• abilitatea de realizare a instruirii şi educaţiei copiilor/ elevilor din instituţiile speciale şi 

cele generale;  

• dezvoltarea unei unei mentalități științifice complete, eficace și semnificative;  

•  dezvoltarea profesională și umană a fiecărui student în contextul socio-cultural și 

universitar; 

• dispunerea de cunoştinţe din domeniul ştiinţelor educaţiei, a psihologiei, de medicină şi de 

sociologie despre copil/ elev – subiect al procesului de educaţie, recuperativ şi integrativ;  

• capacitate de examinare şi diagnostic sociopsihopedagogic;  

• deprinderea de aplicare a metodelor generale şi particulare de activitate psihopedagogică;  

• abilitatea de psihoprofilaxie şi diagnoză/terapie logopedică;  

• capacitatea de utilizare a tehnicilor interactive de comunicare, de relaţionare într-o limbă 

modernă şi de utilizare a calculatorului.  

Oportunităţi profesionale 

• psihopedagog specializat in terapii corectiv – compensatorii; 

• consilier educational;  

• logoped;  

• psihopedagog in scoli sau gradinite speciale; 

• psihodiagnostician in scoli speciale;  

• învăţător/educatoare/profesor itinerant; 

• defectolog; 

• interpret in limbaj mimico-gestual;  

• educator în unităţi de handicapaţi; 

• instructor-educator în unităţi cu persoane cu nevoi speciale;  

• pedagog de recuperare; 

• inspector scolar pentru invatamantul special. 

Competenţe şi calificări 

• activitate didactică în învățământ preuniversitar, special și universitar;  

• terapie logopedică (logopedie);  

• recuperarea unor persoane cu handicap;  



• programe de educație integrată;  

• consiliere curriculară pentru educaţia specială; 

• activități în organizații nonguvernamentale (implementare și evaluare de proiecte); 

•  terapie ocupatională;  

• asistenta psihopedagogică în instituții din domeniul sănătății;  

• consilierea părinților copiilor cu handicap;  

• orientarea profesională a tinerilor cu handicap;  

• psihopedagogia supradotaților. 

Misiune – Învăţământ superior de calitate, pentru specializarea absolvenţilor de licee în 
profesiuni recunoscute şi necesare pe piaţa muncii. Profesionalizarea carierei lucrătorilor din 
domeniul educaţiei şi inserţiei socio-profesionale a persoanelor cu cerinţe speciale. 
Viziune : curriculum dinamic, specialişti, parteneriate, dezvoltare regională, cercetare pentru 
adevăr 
Valori – incluziune, diversitate, individualizare, comunicare, centrare pe nevoile studenţilor şi ale 
beneficiarilor. 
 
Responsabil program de studii: lect. univ. dr., 0741631528, camelia.bran@uav.ro, miercuri 
12-14, sala 123 
  


