
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Defectologie şi logopedie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 

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: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  - 

Examinări  4 

Alte activităţi…………………………………… 3 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul defectologiei şi logopediei 

 Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul defectologiei şi logopediei pentru a le putea identifica 

în noile conținuturi abordate;  

 Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul defectologiei şi 

logopediei. 

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în defectologie şi logopedie 

 Rezolvarea situaţiilor-problemă, pe baza analizei multiple şi a evaluării soluţiilor şi/sau a alternativelor, 

evitând scenariile stereotipe 

Evaluarea psihologică a îndividului şi a grupului, în defectologie şi logopedie 

 Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei examinări psihologice si interventii psihologice 

specializate (psihoterapie, consiliere psihologică) 

 Realizarea psihodiagnosticului persoanei, grupurilor, organizaţiilor prin metode calitative şi cantitative 

într-un demers relevant pentru serviciul solicitat 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului defectologiei şi logopediei 

 Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului, 

în raport cu repertoriul conceptual însușit; 

 Realizarea unui studiu de caz centrat pe identificarea modalităţilor de menţinere a igienei psihice în 

contactul cu categoriile speciale de subiecţi (cu nevoi speciale) 
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Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei este familiarizarea şi exersarea  cu o serie de cunoştinţe şi abilităţi  

necesare în profesia de psiholog, precum şi deprindea anumitor tehnici de lucru specifice în domeniul 

diagnozei şi a intervenţiei psihologice în cazul copiilor şi adolescenţilor. 

7.2 Obiectivele specifice  Să enumere instrumentele si tehnicile specifice in abordarea copiilor cu deficiente; 

 Să exploreze tehnici specifice interventiei in cazul copiilor si adolescentilor cu deficiente; 

 Să recunoscă importanţa cunosterii particularitatilor de varsta si abordarea acestora; 

 Să identifice anumite simptome specifice ale diferitelor problematici abordate; 

 Să intocmească un studiu de caz pe baza informatiilor insusite pe parcusul semestrului; 

 Să elaboreze un plan de interventie pentru anumite problematici abordate. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1. Notiuni introductive in defectologie si 

logopedie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C2. Deficienta mintala - catacteristici ale 

dezvoltarii deficientului mintal, tipologia 

deficientei mintale 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C3. Deficienta mintala – Sindroamele 

deficienţelor mentale 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C4. . Deficienta mintala – intervenţie 

psihologică specifică 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C5. Deficientele senzoriale de auz - definire, 

clasificare,specificul dezvoltarii psihice, 

modalitati de interventie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit: 

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 



C6. Deficientele senzoriale de vedere - definire, 

clasificare,specificul dezvoltarii psihice, 

modalitati de interventie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit: 

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C7. Deficientele neromotorii - definire, 

clasificare,specificul dezvoltarii psihice, 

modalitati de interventie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit: 

Buică, C., (2005), Bazele defectologiei, Editura Aramis, Bucuresti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C8. Deficientele de limbaj – etiologie, 

clasificare, simtomatologie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit: 

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C9. Tulburarile de pronuntie: dislalia, rinolalia 

definire, manifestari, planuri complexe de 

terapie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C10. Tulburarile limbajului scris si citit: 

dislexo- disgrafia 

Discalculia, definire, caracteristici, metode de 

interventie 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C11. Tulburarile de ritm si fluenta: balbismul, 

logonevroza 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C12. Tulburarile grave de limbaj: alalia, afazia, 

dizartria. 

Sindromul de nedezvoltare limbajului. 

Mutismul electiv si psihogen 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C13. Tulburarile de limbaj si terapia specifica Prelegere, studii 

de caz 
De citit:  

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

C14. Curs final – temă deschisă în funcţie de 

preferinţele studenţilor 

Prelegere, studii 

de caz 
De citit: 

Bodea Haţegan C., (2016), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. 

Structuri deschide, Editura Trei, Bucureşti; 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Problematica deficienţei la copii şi 

adolescenţi – diagnostic şi intervenţie  

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
 - seminar introductiv, de prezentare a temelor ce vor fi parcurse şi a 

conditiilor de evaluare  

De citit:  

Mash, E. & Hunsley, J. (2005). Evidence-based assessment of child 

and adolescent disorders: Issues and challenges. Journal of Clinical 

Child & Adolescent Psychology, 34, 362-379.  

Mash, E.J. & Barkley, R.A. (2007). Assessment of childhood 

disorders (4th edition). Guilford Press: New York, NY. 
 

S2. Tulburările din spectrul autist Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Muresan, C., (2004), Autismul infantil, Structuri patologice si 

terapie complexa, Cluj-Napoca: Ed Presa Universitara Clujeana, 

pp51-72, 89-128, 202-206. 

Tustin, F., (2013), Carapacea protectoare, functionarea autista la copii 

si adulti, Editura Trei, Bucuresti. 

McEvoy,M.A.,Nordquist,V.M.,Twardosz,S.,Heckaman,K.A.,Wehby, 



J.H.,&Denny,R.K.(1988).Promoting autistic children’s peer 

interaction in an integrated early childhood setting using 

affectionactivities. Journal of AppliedBehavior Analysis,21, 193–200 

Rutter, M.,&Schopler,E.(1987).Autism and pervasive developmental 

disorders: Concepts and diagnostic issues. Journal of Autism and 

Developmental Disorders,17, 159–186 

S3. Tulburările de comportament la copii şi 

adolescenţi - Suicidul şi automutilarea 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit:  

Range, L.M. (2005). The family of instruments that assess 

suicide risk. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 27, 133-140.  

Cukrowicz, KC, Wingate, LR, Driscoll, KA, & Joiner, T. (2004). 

A standard of care for the assessment of suicide risk and 

associated treatment: The Florida State University Psychology 

Clinic as an Example. Journal of Contemporary Psychotherapy, 

34, 87-100.  

Ougrin, D., Tranah, T., Leigh, E., Taylor, L., & Asarnow, J. R. 

(2012). Practitioner Review: Self-harm in adolescents. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 53, 337-350. 

Gould, M., King, R., Greenwald, S., Fisher, P., Schwab-Stone, M., 

Kramer, R., Flisher, A.,Goodman, S., Canino, G. & Shaffer, D. (1998). 

Psychopathology associated with suicidal ideation and attempts among 

children and adolescents.Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry, 37, 9, 915-923 

Frick, P., Lahey, B., Applegate, B., Kerdyck, L., Ollendick, T., Hynd, 

G., Garfinkel, B.,Greenhill, L., Biederman, J., Barkley, R., McBurnett, 

K., Newcorn, J. & Waldman, I. (1994). DSM-IV field trials for the 

Disruptive Behavior Disorders: symptom utility estimates.Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 4, 

529-539 

S4. Abuzul de substanţe  şi problematica morţii 

la copii şi adolescenţi 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit:  

Ollendick, T. H. & King, N. J. (1994). Fears and their level of 

interference in adolescents. Behaviour Research and Therapy, 32, 

635-638. 

Rowe, C. L., Liddle, H. A. (2002). Substance abuse. Journal of 

Marital and Family Therapy, 29, 97-120 

S5. Tulburările de alimentaţie la copii şi 

adolescenţi 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 

De citit: 

Barton, R., Nicholls, D., (2008). Management of eating disorders in 

children and adolescents, Psychiatry, Volume 7, Issue 4,, Pages 167-

170. 

Peebles, R., Wilson, J.L., Lock, J.D., (2006). How Do Children with 

Eating Disorders Differ from Adolescents with Eating Disorders at 

Initial Evaluation? Journal of Adolescent Health, Volume 39, Issue 6, 

Pages 800-805 

Gardner, R.M., Stark, K., Friedman, B.N., Jackson N.A., (2000).  

Predictors of eating disorder scores in children ages 6 through 14: A 

longitudinal study, Journal of Psychosomatic Research, Volume 49, 

Issue 3, Pages 199-205 

S6. Tulburările anxioase  şi de atenţie la copii şi 

adolescenţi (ADHD) 

(fenomenologie, clasificări şi testare, plan de int) 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Manfred, D., Schurmann, S., (2002), Program terapeutic pentru 

copiii cu probleme comportamentale de tip hiperchinetic si 

opozant THOP, Cluj-Napoca: Ed. RTS,pp 3-37. 

Silverman, WK & Ollendick, TH. (2005). Evidence-based 

assessment of anxiety and its disorders in children and adolescents. 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 380-411.  

Goldman, L. S., Genel, M., Bezman, R., & Slanetz, P. (1998). 

Diagnosis and treatment of 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and 

Adolescents. Journal of the 

American Medical Association, 279, 14, pp 1100-1107. 
 

S7. Tulburari de natura sexuala la copii si 

adolescentii cu deficiente 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 

De citit:  

Rushbrooke, E., Murray, C.D., Townsend S., (2014), What difficulties 

are experienced by caregivers in relation to the sexuality of people 

with intellectual disabilities? A qualitative meta-synthesis, Research in 

Developmental Disabilities, Volume 35, Issue 4, pp. 871-886 

Chan, J., John R., M., (2012), Sexuality and Sexual Health in Children 

and Adolescents With Autism,The Journal for Nurse Practitioners, 

Volume 8, Issue 4, pp. 306-315’ 

Dupras, A., Dionne H., (2013), The concern of parents regarding the 

sexuality of their child with a mild intellectual disability, Sexologies, 

Science Direct online service. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147617930800030X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147617930800030X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06001996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06001996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X06001996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399900001720
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399900001720
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142221400016X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142221400016X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142221400016X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1555415512000542
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1555415512000542
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1158136013001230
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1158136013001230


S8. Abuzul şi neglijenţa în cazul copiilor şi 

adolescenţilor cu deficiente asociate 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit:  

Frick, P., Lahey, B., Applegate, B., Kerdyck, L., Ollendick, T., Hynd, 

G., Garfinkel, B.,Greenhill, L., Biederman, J., Barkley, R., McBurnett, 

K., Newcorn, J. & Waldman, I. (1994). DSM-IV field trials for the 

Disruptive Behavior Disorders: symptom utility estimates.Journal of 

the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 4, 

529-539 

S9. Sindromul Down – aspecte practice ale 

terapiei limbajului si a psihomotricitatii 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: 

EDP,Bucuresti, pp101-138, 

Stel-Gammon, C. (2001), Down syndrome phonology: Developmental 

patterns and intervention strategies, Down Syndrome Research and 

Practice. 2001; 7 (3); 93-100. 

Bleile, K., & Schwarz, I. (1984). Three perspectives on the speech of 

children with Down syndrome. Journal of Communication Disorders, 

17, 87-94. 

S10. Metodologie si procedee investigative- fisa 

logopedica, planuri de interventie, fise de 

examinare 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

S11. Tulburarile de pronuntie și limbaj scris: 

Dislalia, Rinolalia, Dislexo- disgrafia, acalculia 

- planuri complexe de terapie 

 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

S12. Tulburarile de ritm si fluenta; Balbismul, 

logonevroza- ritmul si respiratia, elemente de 

psihoterapie 

 

Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit: 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

S13. Procedee si tehnici modelante in alalie, 

afazie si dizartrie 

 De citit: 

Ungureanu, D., (1998), Compendiu de logopedie, Timişoara: 

Editura Eurostampa; 

Verza, E., (1997), Psihopedagogie speciala, Bucureşti: EDP 

S14. Tehnici de intervenţie  specifice in terapia 

copiilor si adolescentilor  
Aplicaţii, studiu 

de caz, exerciţii 
De citit:  

Golden, L. B. (2001). Case studies in child and adolescent counseling 

(3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.  

Landreth, G. (2012). Play therapy: The art of the relationship. New 

York: Taylor and Francis Books, Inc  

Vernon, A. (Ed.). (2009). Counseling children and adolescents (4th 

ed.). Denver, CO: Love Publishing.  

Jongsma, A. E., Peterson, L. M., & McInnis, W. P. (2006). The 

adolescent psychotherapy treatment planner (4th ed.). Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons, Inc. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Informaţiile din sfera lucrului adolecenţii şi copii sunt cruciale atât pentru exercitarea profesiei de psiholog cât şi pentru dobândirea unui 

loc de muncă în anumite domenii conexe, ce presupun interactiunea cu această categorie de subiecti. Adresabilitatea pentru serviciile 

psihologice ce implica adolescenti si copii este crescuta. Astfel, trecerea în revistă şi, mai mult decât atât, familiarizarea cu problematicile 

specifice acestor vârste, cu instrumentele de evaluare şi întocmirea unor studii de caz sau planuri de intervenţie îşi arată utilitatea, 

deoarece însoţesc cunoştinţele teoretice profesionale însuşite pe parcursul anilor de studiu, reprezentând un plus pentru lucrul în domeniu. 

In plus, competenţele absolvenţilor în domeniul psihopedagogiei speciale vor fi foarte utile intru-cât defectologia şi logopedia are 

profunde implicaţii practic-aplicative exprimate prin faptul că educaţia, recuperarea şi intervenţia psihologică constituie ca activităţi care 

să conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi ce facilitează adaptarea şi inserţia socială a persoanelor cu deficienţe 

diverse. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs Completarea grilei cu 

aspecte teoretice si 

rezolvarea subiectului 

aplicativ 

Maxim 45 de puncte sunt obţinute în urma completării 

„grilei cu întrebări la alegere” – care evidenţiază gradul 

în care studentul şi-a însuşit aspectele teoretice cu care 

s-a operat pe parcursul semestrului; 

Maxim 25 de puncte sunt obtinute din elaborarea unui 

subiect aplicativ (plan de interventie), pentru un studiu 

de caz primit la examen. 

70%  

9.2 Seminar / 

laborator 

Realizarea unei 

prezentari de grup care sa 

includa un studiu de caz 

30 de puncte pot fi obţinute în urma elaborării unei 

prezentări, urmată de un studiu de caz, care să includă 

30% 



si un plan de interventie 

pentru una din 

problematicile abordate 

pe parcursul semestrului  

un plan de interventie pentru una din problematicile 

abordate pe parcursul semestrului. 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum urmează:  

70 de puncte maxim la examenul scris; 

30 de puncte maxim la prezentarea de seminar si studiul de caz;                                                                                  

Mai puţin de 10 prezenţe la seminar (7 pentru cei care lucreaza) duc  la împosibilitatea susţinerii examenului în prima sesiune. 

Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe lângă promovarea examenul scris (cu ambele condiţii: grilă şi studiu 

de caz) si la elaborarea unui plan de interventie, ataşat lângă realizarea unui referat pe tema specificului muncii cu adolescenti şi copii, 

având ca subiect una din problematicile studiate la curs sau semniar. Ideile personale trebuie susţinute cu argumente ştiinţifice, din minim 

6 articole peer-review, din bazele de date recomandate pe parcursul semestrului.  

 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

 

 

      Data avizării în Departament, 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


