Descrierea programului de master
Denumirea
programului de master
Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de master

Logopedie

33
120
2 ani
Master în Logopedie (Master Profesional - MP )
Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială, catedra Psihopedagogie
specială.
Olărescu Valentina, dr.conf.; Ciobanu Adriana, dr.conf.; Bodorin Cornelia,
dr.conf.; Maximciuc Victoria, dr. lector superior.; Rotaru Maria, dr.conf.;
Titularii de curs
Andronachi Nicolae, dr.conf.; Racu Aurelia, dr. hab, prof. univ.

Precondiţii

Competenţe dezvoltate
în cadrul programului

Finalităţi de studii

 Studii superioare de licență în domeniul Psihopedagogiei Speciale sau un act
echivalent de studii.
 Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în cazul
în care candidatul vine din alt domeniu.
 Evaluarea prin aplicarea tehnicilor specific logopedice și psihopedagogice
pentru determinarea diagnosticului logopedic, delimitarea tulburărilor de
limbaj suprapuse de alte patologii;
 Elaborarea diverse proiecte didactice, reieșind din etiologia și
particularitățile psiho-individuale a clientului;
 Comunicarea eficientă cu respectarea deontologiei profesionale;
 Oferirea consilierii, psihoterapiei familiei și copilului cu tulburări de limbaj;
 Realizarea unor cercetări psihopedagogice și valorificarea rezultatelor în
practica profesională, respectînd principiile și normele de etică
profesională;
 Managementul carierei, dezvoltarea continuă a competențelor profesionale
personale și a performanțelor instituționale în concordanță cu cerințele și
dinamica contextului profesional și social.
- Să cunoască bazele teoretice ale Psihopedagogiei speciale, a psihologiei
vârstelor, psihologiei clinice, logopediei, teoriilor diverselor logopatii,
terapiei tulburărilor de limbaj, metodelor de examen şi diagnostic
logopsihologic, metodelor de asistenţă a familiei şi logopatului;
- Să posede și să aplice metodele/tehnicile de lucru generale şi speciale,
eficiente în terapia limbajului;
- Să stăpânească / mânuiască tehnicile şi metodele de lucru individual şi în
grup pentru terapia consilierea, dezvoltarea persoanelor logopate;
- Să cunoască metodele de profilaxie specifice domeniului;
- Să cunoască profilului psihologic al subiecţilor logopaţi cu/fară diverse
patologii suprapuse (asociate);
Să dezvolte abilităţile de intervenţie timpurie şi organizaţionale; a
practicilor de operare în rezolvarea problemelor persoanelor logopate
- Să deţină abilităţi de valorificare maximă a resurselor interne
compensatoare a persoanelor cu logopatii;
- Să cunoască specificului activității logopedice în diverse tipuri de

organizaţii / instituţii;
Să utilizeze modalităţi de intervenţie / acţiune psihopedagogică în vederea
normalizării, protecţiei şi integrării psihosociale şi socioprofesională a
persoanelor cu probleme de limbaj;
Descrierea succintă a Programul de master profesional Logopedie se adresează absolvenților studiilor
programului de studii superioare de licență (ciclul I).

-

Obiectivul major al pregătirii constă în aprofundarea echilibrată a bazei
disciplinare şi profesionale generale, precum şi medierea unei calificări
specifice pentru domeniul Logopediei.
Absolvenţii acestui program de master vor fi pregătiţi pentru a manifesta o
perspectivă comprehensivă în vederea găsirea unor soluţii pertinente la
problemele copiilor cu tulburări de limbaj și a familiilor lor, pentru a se
implica activ în găsirea resurse pentru rezolvarea problemelor în tulburări de
limbaj atât în plan teoretic, cât şi în practic.
Programul se proiectează pe durata de 4 semestre: sem.I, II – cursuri; sem.III cursuri
și un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul IV – teza de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele dezvoltării
domeniilor de formare pe plan mondial şi european.
Cursuri din program Psihologia medicală;
Logopedia;
Dezvoltarea limbajului în ontogeneză;
Psihologia limbajului și comunicării;
Neurolingvistica;
Consilierea psihopedagogică;
Tulburări de limbaj în dizontogenii;
Psihoterapia relațional-emotivă;
Diagnostic psihologic și logopedic;
Tulburări de ritm și fluență;
Logoritmica și fonopedia / Kinetoterapia TL;
Organizarea serviciului logopedic / Patopsiholingvistica;
Disgrafia şi Grafologia / AL în tulburări complexe de limbaj;
Educația incluzivă / Training de comunicare în PPS;
Stagiu de practică profesională.
Strategii de predare - Forme: Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;
învăţare Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.
Metodologie: studiul de caz, învățarea prin proiecte, învăţarea prin cooperare,
învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de
studiu independent, modelarea, simularea, exercițiul etc.
Strategii de evaluare Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate, portofolii,
probe scrise și practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei de master.
Program de activitate Luni, vineri: 1400 – 1830.

Telefoane de contact 022240740

