
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile 

incluzive/ Consilier Şcolar Consilier învăţământConsilier orientare 

privind cariera, Expert învăţământ Inspector Şcolar, Director de 

proiect, Director unitate de învăţământ, Designer 

instrucţional,Cercetător în psihopedagogie specială, Asistent de 

cercetare în psihopedagogia specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Terapia tulburărilor articulatorii şi fonologice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Maria Anca 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Carolina Haţegan 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33 

Tutoriat 6 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 83 

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 

 Se va apela la ilustrarea tulburărilor articulatorii şi fonologice prin 

utilizarea unui bogat material audio-video 

5.2  De desfăşurare a  Activitatea va fi centrată pe prezentări de cazuri şi modele specifice de 



 

seminarului/laboratorului intervenţie 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 realizarea diagnosticului logopedic şi psihopedagogic în tulburările de limbaj şi în 

deficienţele de auz; 

  utilizarea şi interpretarea evaluării logopedice şi audiologice în vederea proiectării unor 

intervenţii psihopedagogice  şi intervenţii specifice terapiei tulburărilor de limbaj; 

 elaborarea unor demersuri de intervenţie specifice domeniului terapiei tulburărilor de 

limbaj concretizate în planuri de intervenţie personalizată, planuri educaţionale 

personalizate şi proiecte de activitate  didactică şi terapeutică (pentru tulburările de limbaj); 

  proiectarea şi implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul masteratului; 

  consilierea persoanelor cu tulburări de limbaj, a persoanelor cu tulburări de limbaj şi a 

familiilor acestora; 
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 Aplicarea normelor etice în cercetările- acţiune cu persoane cu tulburări de limbaj şi 

deficienţe de auz, precum şi în activităţile de evaluare, didactice, terapeutice şi consiliere 

psihopedagogică la aceste persoane. 

 Planificarea şi implementarea  activităţilor din cadrul echipei multidisciplinare pe baza 

criteriilor relevante conferite de rolul specialistului în terapia tulburărilor de limbaj şi 

audiologie educaţională  în echipa multidisciplinară. 

 Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date 

internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor de 

intervenţie terapeutică în domeniul terapiei tulburărilor articulatorii şi 

fonologice.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind: 

 

 direcţiilor de diagnostic diferenţial între tulburările din cele două 

categorii; 

 specificul abordării terapeutice la nivelul limbii române, cu implicaţii 

asupra selectării unui material lingvistic care poate fi utilizat în terapia 

diferitelor tulburări articulatorii şi fonologice; 

  interdependenţa nivelului fonologic cu celelalte niveluri ale 

limbajului; 

  implicaţiile deficitului asupra  structurării terapiei la acest nivel al 

limbajului, dar şi asupra abordării didactic-terapeutice la celelalte 

niveluri ale limbajului. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Clasificarea tulburărilor de pronunţie şi limbaj. 

Abordarea contrastivă a clasificărilor şi delimitări 

criteriale 

Expunere Prezentare ppt 

Fonetic vs. fonologic în limba română. Inventarul 

fonemelor segmentale şi suprasegmentale ale limbii 

române.  

Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare ppt 

Particularităţi ale structurării nivelului fonologic la 

copiii valizi. Elemente de  neurofiziologia limbajului 

şi psihologia dezvoltării.  

Expunere, 

demonstraţie 

Soft educaţional 

 Delimitarea principalelor tulburări fonologice în 

contextul diferitelor dizabilităţi. 

Studii de caz Activitate de grup 

Terapia tulburărilor de limbaj. Abordare integratoare: 

fonetic, fonematic, fonologic.  

Prelegere, expunere 

interactivă 

Soft educaţional 

Tulburări ale auzului fonematic şi implicaţiile 

acestora. 

Expunere interactivă Prezentare audio-video 

Specificul terapiei tulburărilor articulatorii şi 

fonologice. 

Problematizare Prezentare audio-video 

Direcţii de proiectare a unor intervenţii de reabilitare 

la nivel segmental. 

Metoda proiectelor Activitate de grup 

Direcţii de proiectare a unor intervenţii de reabilitare 

la nivel suprasegmental. 

Metoda proiectelor Activitate de grup 

Utilizarea mijloacelor informatice (spectograme, 

vizualizarea particularităţilor acustice ale fonemelor în 

contextul limbii române) în terapia tulburărilor de 

limbaj. 

Demonstraţia Soft educaţional 

Coarticularea- definire şi contexte de coarticulare –

asimilare.  

Expunere interactivă Prezentare audio-video 

Valorificarea particularităţilor asimilării în context 

terapeutic prin delimitarea direcţiilor de selecţie a 

materialului lingvistic utilizat. 

Expunere interactivă Prezentare audio-video 

Alte contexte coarticulatorii şi specificul acestora în 

condiţiile validităţii. 

Expunere interactivă Prezentare audio-video 

Inteligibilitatea vorbirii. Modalităţi de calcul. Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare ppt 

Relaţia fonologic-morfo-sintactic.  Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare ppt 

Relaţia fonologic- lexematic/pragmatic.  Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare ppt 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Direcţii de diagnostic diferenţial. Expunerea interactivă Prezentare PPT 

Metoda de delimitare a fonemelor segmentale şi 

suprasegmentale ale limbii române.  Aplicaţii practice. 

Susţinere de referate Prezentare PPT 

 Analiza studiilor de specialitate din domeniu. 

Identificarea unor instrumente de evaluare. 

 

Susţinere de referate - 

Aplicaţii practice : completarea unor fişe pentru 

inventarierea tulburărilor fonologice contextul 

diferitelor dizabilităţi. 

Proiecte Activitate de grup 

 Modalităţi practice de investigare şi stimulare ale 

auzului fonematic. Prezentarea unui program 

computerizat. 

Demonstraţia Prezentare de caz 



 

Ilustrarea specificului terapiei tulburărilor articulatorii 

şi fonologice prin intermediul prezentării  unor studii 

de caz. 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Aplicaţii practice de proiectare a unor intervenţii de 

reabilitare la nivel segmental pornind de la cazuri 

ipotetice. 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Aplicaţii practice de proiectare a unor intervenţii de 

reabilitare la nivel suprasegmental pornind de la cazuri 

ipotetice.  

Problematizare 

 

Fişe de lucru. 

 Analize şi interpretări ale spectrogramelor. 

 

Exerciţiul  Aplicaţii practice 

Specificul asimilării în contextul unor dizabilităţi. 

 

Exerciţiul Prezentări şi analize de 

cazuri 

 Particularităţi ale contextelor de coarticulare în cazul 

unor persoane cu dizabilităţi. 

 

Exerciţiul Prezentări şi analize de 

cazuri 

Studii prin care se ilustrează particularităţile 

inteligibilităţii în contextul unor dizabilităţi. 

 

Susţinere de referate - 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Conţinuturile acestei discipline asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale şi transversale 

derivate din standardele stabilite la nivel naţional pentru subdomeniul Psihopedagogiei speciale. De 

asemenea, acestea asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale specifice terapiei tulburărilor de 

limbaj. Aceste competenţe asigură completarea profilului ocupaţional pentru terapeutul limbajului 

(logoped) fiind racordate şi la profilurile ocupaţionale europene ale Asociaţiei Europene a 

http://psyweb.psy.ox.ac.uk/oscci/dbhtml/abstracts/GSLI.htm
http://psyweb.psy.ox.ac.uk/oscci/dbhtml/abstracts/GSLI.htm


Logopezilor (CPLOL) şi alte organisme profesionale internaţionale. 

  Competenţele şi obiectivele formulate respectă interesele şi drepturile persoanelor cu tulburări de 

limbaj şi ale familiilor acestora. 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Pertinenţa intervenţiilor, 

calitatea întrebărilor, a 

problemelor supuse 

discuţiei. 

Consistenţa şi coerenţa 

datelor prezentate în 

referat şi studiul de caz 

 

 

Examen scris   

 

 

Evaluarea pe parcursul 

semestrului 

 

(ponderea în  nota 

finală 25%) 

 

 

1 prezentare 

(referat, studiu de 

caz) - 25% din nota 

finală 

   

10.5 Seminar/laborator Activitate seminarială : 

prezentare de referate, 

verificări pe parcurs, 

proiecte de corectare- 

recuperare, studii de caz, 

activitate la semninarii 

Tema de seminar va fi 

aleasă din cele 14 teme de 

seminar. Fiecare masterand 

va lucra individual la tema 

aleasă, iar prezentarea va fi 

făcută în grup, împreună cu 

alţi colegi care s-au înscris 

la aceeaşi tema. Evaluările 

vor fi făcute de cadrul 

didactic pe baza 

următoarelor criterii: 

calitatea conţinutului 

prezentat, calitate 

prezentării, pertinenţa 

intervenţiilor. 

 

ponderea în nota 

finală 50% 

 

 

 

Notă: Pentru fiecare 

seminar masteranzii 

sunt obligaţi să 

citească notiţele de 

la curs şi 

bibliografia 

minimală aferentă 

temei  

 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  Transcrierea fonetică a unor mostre de vorbire 

 Elaborarea unui raport de caz 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 



 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


