
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihopedagogie Specială / Profesor psihopedagog L060070020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihopedagogia deficienţilor de intelect 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Cristina Bălaş-Baconschi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Dr. Carmen David 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: Vizite de documentare în instituţii de specialitate 2 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Participarea la cursurile şi seminariile de Fundamentele psihopedagogiei 

speciale 

4.2 de competenţe Deținerea terminologiei de bază utilizate în evaluare diferitelor arii ale 

dezvoltării, precum și a teoriilor științifice valide din domeniul  evaluării 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Cursul se desfăşoară sub forma unor prezentări tip power point cu 

participarea activă a studenţilor 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Evaluarea sistematică a copiilor cu diferite dizabilități intelectuale 

• Interpretarea și utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale copiilor cu 

dizabilități, dar și a comportamentului acestora în diferite situații de învățare și de viață 

• Elaborarea  unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare , de vârstă, etnic și cultural,  

precum  și potențialului de învățare al elevului cu dizabilități intelectuale 
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• Aplicarea normelor etice în cercetările acțiune cu persoane cu dizabilități, precum și în 

activitățile de evaluare, adaptare curriculară și consiliere psihopedagogică 

• Planificarea și implementarea  activităților din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza 

criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului în echipa multi – disciplinară 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definirea şi caracterizarea deficienţei de intelect 

Aspectele de natură biologică, psihologică şi socială a 

deficienţei de intelect. Clasificarea deficienţei de 

intelect 

 

Prezentare power 

point 

 

Scurt istoric al abordării terminologice a deficienţei de 

intelect 

 

Prezentare power 

point 

 

Factorii etiologici ai deficienţei de intelect:   

Factorii ereditari-genetici 

Factorii exogeni 

Factori psihogeni (psihosociali) 

Prezentare power 

point 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- Familiarizarea studenţilor cu problematica ridicată de existenţa 

deficienţei de intelect; 

- Trecerea în revistă a principalelor consecinţe ale apariţiei deficienţei 

de intelect; 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

- Descrierea diferitelor sindroame în care se manifestă deficienţa de 

intelect; 

- Prezentarea particularităţilor de natură biologică, psihologică, socială 

ale persoanelor cu deficienţă de intelect. 

- Prezentarea unor studii de caz realizate în instituţii speciale 



Sindroame genetice asociate cu deficienţa de intelect 

- Sindromul Down 

- Sindromul Williams 

- Sindromul X-fragil 

- Sindromul Prader-Willi 

- Sindromul Klinefelter  

- Sindromul Turner. 

 

Efectele expunerii prenatale la alcool asupra 

dezvoltării neurocognitive 

  - Caracteristicile copiilor cu FAS 

  -Consecinţele neurocognitive ale 

expunerii prenatale la alcool 

 

Prezentare power 

point 

Discuţii pe marginea 

unor cazuri 

 

Profilul lingvistic al copiilor cu diferite sindroame. 

Abordare comparativă 

Prezentare power 

point 

Discuţii pe marginea 

unor cazuri 

 

Profilul comportamental al copiilor cu diferite 

sindroame. Abordare comparativă 

Prezentare power 

point 

Discuţii pe marginea 

unor cazuri 

 

Deficienţa de intelect însoţită de tulburări metabolice: 

neurofibromatoza, fenilcetonuria, galactosemia, boala 

Tay-Sachs 

Prezentare power 

point 

 

 

Examinarea psihologică a copiilor cu deficienţă de 

intelect: vârsta mintală, coeficientul de inteligenţă, 

evaluarea comportamentului adaptativ. 

 

Prezentare power 

point 

 

 

Abordare comparativă deficienţe intelectuale – 

tulburări psihiatrice 

Prezentare power 

point 

 

 

Abordarea cognitivă a receptării şi procesării 

informaţiei la deficienţii de intelect 

Prezentare power 

point 

 

 

Abilităţile motorii ale deficienţilor de intelect. Analiza 

comportamentelor stereotipe. 

 

Prezentare power 

point 

 

 

Tulburări emoţionale severe asociate deficienţei de 

intelect.  

Tulburări comportamentale severe la deficienţii de 

intelect. 

Prezentare power 

point 

 

 

Relaţii interpersonale la copiii cu diferite sindroame în 

care se întâlneşte deficienţa intelectuală 

 

Prezentare power 

point 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

Obţinerea punctajului 

necesar în cadrul 

examinării 

Participarea activă în 

cadrul cursului 

Examen scris  10.4 Curs 

   

   10.5 Seminar/laborator 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•   

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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

 


