
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 Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională/ Specialist în terapia 

limbajului şi audiologie educaţională 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Terapia complexă în patologia maxilo-facială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Mihaela Băciuţ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ.dr. Mihaela Băciuţ 

2.4 Anul de studiu 1 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/laborator 1 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 4 

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 patologiei cranio-maxilo-faciale prin utilizarea 

unui bogat material audio-video 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Se vor desfăşura la Clinica de chirurgie maxilo-facială 



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 şi audiologiei educaţionale concretizate în planuri de intervenţie personalizată, 

planuri educaţionale personalizate şi proiecte de activitate  didactică şi terapeutică (pentru 

tulburările de limbaj şi antrenamentele auditive); 

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

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

persoanelor cu deficienţe de auz 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 

evaluare, diagnosticare şi intervenţie în   patologia din sfera maxilo-facială 

(malocluziile, deformităţile cranio-faciale şi a sindroamelor genetice 

din sfera cranio-maxilo-facială) cu precizarea etiologiei, formelor clinice, 

a posibilităţilor de tratament multidisciplinar ortodontic simplu şi chirurgical-

ortodontic. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind: 

 

 Patologia maxilarelor, arcadelor dentare şi articulaţiei temporo-

mandibulare şi relaţia acesteia cu funcţia fonatorie. 

 Etiologia malocluziilor şi a deformităţilor cranio-faciale. 

 Sindroamele genetice majore din sfera cranio-maxilo-facială. 

 Posibilităţile terapeutice existente  

 Rolul ortodontului în cadrul echipei multidisciplinare 

 Categoriile de malocluzii şi a tratamentului acestora  



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Intoducere în patologia maxilo-facială care afectează limbajul Prelegere Atlase de anatomie şi 

fiziologia omului 
Prezentarea patologiei maxilarelor şi relaţia acesteia cu funcţia 

fonatorie  

Prelegere, expunere 

interactivă 

Soft educaţional 

Prezentarea patologiei arcadelor dentare şi relaţia acesteia cu 

funcţia fonatorie. Restaurarea arcadelor dentare prin implante 

dentare  

Expunere Prezentare ppt 

Prezentarea patologiei articulaţiei temporo-mandibulare şi relaţia 

acesteia cu funcţia fonatorie 
Expunere, 

demonstraţie 

Prezentare audio-video 

Despicăturile labio-maxilo-palatine – descrierea complexităţii 

malformaţiei 

Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine 

Expunere Prezentare ppt 

Deformităţile cranio-faciale şi tratamentul chirurgical 

 

Expunere Prezentare audio-video  

Malocluzii ortodontice, deformităţi cranio-faciale – etiologie. Expunere Prezentare ppt 

Malocluzii ortodontice  - forme clinice, tratament Expunere Prezentare audio-video  

Sindroame genetice – etiologie, forme clinice, tratament Expunere Prezentare ppt 

Evaluarea pacientului ortodontic- examene complementare Expunere Prezentare audio-video 

Evaluarea audiometrică, evaluarea logopedică, examenul 

funcţional în ortodonţie şi chirurgia ortognatică 

Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare ppt, Soft 

educaţional 

Posibilităţi de tratament ortodontic în malocluzii şi sindroame 

cranio-faciale majore 
Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare audio-video 

Rolul ortodontului în tratamentul multidisciplinar Expunere Prezentare ppt 

Bibliografie 

 
1. Al. Bucur, Gr. Băciuţ, M. Surpăţeanu, Managementul afecţiunilor chirurgicale oro-maxilofaciale, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012 

2. C. Burlibasa (sub red.). Chirurgie Maxilo-faciala, Bucuresti, 1998. 

3.  David J.Terris, Richard L.Goode. Surgical Management of Sleep Apnea and Snoring. Informa 

Healthcare, 2007. 

4. Peter Ward-Booth, Stephen A. Schendel, Jarg-Erich Hausamen. Maxillofacial Surgery, vol. II, 

Churchill Livingstone, 2001. 

5. Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones. The Clinicians’s Guide to Treating Cleft 

Palate Speech. Mosby, 2006. 

6. Samuel Berkowitz. Cleft Lip and Palate. Diagnosis and Management. Springer, 2006. 

7. William R Profitt,White R, David M Sarver. Contemporary Treatment of the Dentofacial 

Deformities. Mosby, 2003. 

8. William R. Profitt, Henry W. Fields, David M. Sarver. Contemporary Orthodontics. Mosby, 2007. 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Prezentări de cazuri din patologia maxilo-facială care afectează 

limbajul 

Demonstraţia Prezentare de caz 



Prezentări de cazuri din patologia maxilarelor Demonstraţia Prezentare de caz 

Prezentări de cazuri din patologia arcadelor dentare  Demonstraţia Prezentare de caz 

Prezentări de cazuri din patologia articulaţiei temporo-

mandibulare  

Demonstraţia Prezentare de caz 

Prezentări de cazuri de despicături labio-maxilo-palatine Demonstraţia Prezentare de caz 

Prezentări de cazuri de deformităţi cranio-faciale Demonstraţia Prezentare de caz 

Malocluzii Angle clasa I - prezentare de caz Demonstraţia Prezentare de caz 

Malocluzii Angle clasa  II - prezentare de caz Demonstraţia Prezentare de caz 

Malocluzii Angle clasa III - prezentare de caz Demonstraţia Prezentare de caz 

Prezentarea etapelor de evaluare a pacientului ortodontic şi a 

examenelor clinice complementare. 

 

Modalităţi de evaluare a pasajului aerian, evaluarea auditivă, 

indicaţia tratamentului ortodontic şi psihologic 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Tratamentul multidisciplinar al malocluziilor şi al deformităţilor 

cranio-faciale 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Tratamentul ortodontic şi multidisciplinar al despicăturilor labio-

maxilo-palatine şi al sindroamelor genetice din sfera cranio-

facială 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Bibliografie  

 

1. Al. Bucur, Gr. Băciuţ, M. Surpăţeanu, Managementul afecţiunilor chirurgicale oro-maxilofaciale, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012 

2. C. Burlibasa (sub red.). Chirurgie Maxilo-faciala, Bucuresti, 1998. 

3.  David J.Terris, Richard L.Goode. Surgical Management of Sleep Apnea and Snoring. Informa 

Healthcare, 2007. 

4. Peter Ward-Booth, Stephen A. Schendel, Jarg-Erich Hausamen. Maxillofacial Surgery, vol. II, 

Churchill Livingstone, 2001. 

5. Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones. The Clinicians’s Guide to Treating Cleft 

Palate Speech. Mosby, 2006. 

6. Samuel Berkowitz. Cleft Lip and Palate. Diagnosis and Management. Springer, 2006. 

7. William R Profitt,White R, David M Sarver. Contemporary Treatment of the Dentofacial 

Deformities. Mosby, 2003. 

8. William R. Profitt, Henry W. Fields, David M. Sarver. Contemporary Orthodontics. Mosby, 2007. 

 

 

 

 

 

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 

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 Operarea cu concepte 
teoretice şi procedurale 
specifice disciplinei dar şi 
transdisciplinare din 
domeniul masteratului. 
Corelarea cunoştinţelor 
teoretice cu aplicaţiile 
practice interdisciplinare 
 

 

Test grilă 50% 

   

10.5 Seminar/laborator Implicarea efectiva în 

discuţiile din timpul 

seminariilor. 

Pregătirea temelor de 

seminar. 

 

Test grilă 50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Utilizarea terminologiei de bază în domeniul patolologiei maxilo-faciale. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


