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CONTRACT DE STUDII 

 

Numele şi prenumele: __________________________________________Numărul matricol:  

Pentru semestrul: I şi II din anul II de studiu mă înscriu la următoarele discipline de învăţământ: 

Codul 

disciplinei 

Tipul 

disciplinei* 

Titlul disciplinei Nr. 

credite 

Semestrul I 

PMR2115 1 Audiologie educaţională 6 

PMR2116 1 Terapia tulburărilor de deglutiţie (mâncat, băut, înghiţit) 5 

PMR2117 1 Metodologia cercetării psihopedagogice şi clinice 5 

PMR2118 1 Stagiu practic în audiologie educaţională 4 

PMR2119 2 Tehnici art-terapeutice aplicate la persoanele cu tulburări de limbaj 5 

PMR2120 2 Evaluarea şi terapia complexă a persoanelor cu dizabilități multiple 5 

PMR2121 2 Consilierea şi psihoterapia persoanelor cu tulburări de limbaj 5 

  Cursurile opţionale- se aleg două din  trei  

    

    

Semestrul II 

PMR2122 1 Proiecte de cercetare-acţiune şi studii de caz 4 

PMR2123 1 Tulburări de limbaj în psihopatologie 6 

PMR2124 1 Tehnici de comunicare la copiii cu dizabilităţi multiple 6 

PMR2125 1 Terapii auditiv-verbale 4 

PMR2126 2 Coaching-ul abilităţilor de comunicare 5 

PMR2127 2 Reabilitare psihomotorie în terapia limbajului 5 

PMR2128 2 Terapia tulburărilor de limbaj cu substrat neurologic 5 

  Cursurile opţionale- se aleg două din  trei  

    

    

                                                                                                                          Total credite**: 

* 1) Obligatorie; 2) Opţională (se alege una din primele două și una din următoarele două); 3) Altă disciplină obligatorie 

4) Facultativă; 5) Restanţă; 6)Disciplină promovată anterior şi raportată în acest semestru 

** Pentru bursă sunt luate în considerare disciplinele 1),2) şi 3) din planul de învăţământ obligatoriu pentru semestrul în 

curs şi disciplinele 4), 6) 
Iau la cunoştinţă faptul că am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină. Numai această înscriere 

îmi dă dreptul de a mă prezenta la examen. 

Iau la cunoştinţă faptul că am dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină. Numai această înscriere 

îmi dă dreptul de a mă prezenta la examen. 
 

Subsemnatul/subsemnata __________________________________, domiciliat(ă) în 

___________________________________, având CNP _________________________, în calitate de candidat la admitere/candidat 

declarat admisla admitere pentru programele de studiu organizate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod 

expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în 

conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția 

publică de învățământ superior şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activității acesteia. 

Prezenta declarație acoperă o perioadă viitoare de 12 de luni și implică prelucrarea oricăror date cu caracter personal, 

inclusiv acelea cu funcție de identificare, biometrice, cele referitoare la situația școlară, starea de sănătate, originea etnică și 

confesiunea religioasă. 

Data: 

 

STUDENT,    DECAN,   SECRETAR FACULTATE, 


