Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de licenţă: Științe ale educației
admitere-pse@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Psihologie și științele educației
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani/ 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Mihaela VOINEA, mihaela.voinea@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Evaluarea complexă (psiho-socio-pedagogică) a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu CES.
 Intervenţia psiho-pedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru
persoanele cu CES.
 Proiectarea unor programe educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă.
 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajaţi etc.).
 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.
 Facilitarea incluziunii şcolare, profesionale şi sociale a persoanelor cu CES.
Scurtă descriere a programului de studii:
Profilul de competenţe dezvoltat în cadrul programului de studii Psihopedagogie specială sunt în
concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor. Disciplinele
studiate, atât cele fundamentale, cât și cele complementare şi opționale, alături de practica de
specialitate, asigură dobândirea unor cunoştinţe cu caracter aplicativ, de profesionalizare. De
asemenea, se formează competențe de cercetare ce pot fi dezvoltate prin continuarea studiilor în
ciclul de masterat și competențe transversale, de comunicare şi de lucru în echipă.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții se pot angaja în învățământul de masă și cel special, ONG-uri care au dezvoltat servicii
pentru copiii cu nevoi speciale, CJRAE – evaluarea și stabilirea gradului de deficiență al elevilor cu
cerințe educaționale speciale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului, Centre
de asistență pentru copii cu nevoi speciale, ca: psihopedagog Cod COR 244512, logoped, Cod COR
234002, consilier şcolar, Cod COR 235903, învățător/educator în învățământul special, Cod COR
333001, asistent de cercetare în psihopedagogie specială, Cod COR 258504, profesor de științe
socio-umane în învățământul secundar, Cod COR 232101.

