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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

1.3 Catedra  TEOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii  TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea TEOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei ASISTENTA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
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 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi .................................................. 5 

3.7 Total ore studiu individual 125 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 181 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  - Sistemul de asistentă socială. Teorii în asistența socială 

- Psihopatologie și psihoterapie 

4.2 de competenţe  - Practică de specialitate 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în 
vederea preluării apelurilor telefonice personale; 
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• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de 
întârziere.   

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale - Să recunoască diferitele categorii de persoane cu nevoi speciale 

- Să fie capabili de a încadra în categorie o anumită problemă de 
psiho-patologie, 

-  Să stăpânească limbajul de specialitate necesar completării unui dosar și 
consilierii 

Competenţe transversale - Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională; 
- Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor 

articole şi studii de specialitate; 
- Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele 

integrării în învăţământul European. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor specifice disciplinei: asistența 

terapeutică, tipuri de aplicații, dimensiuni ale terapiei, abordări terapeutice, 
precum și noțiuni preliminare de consiliere a persoanelor cu nevoi speciale și 
a aparținătorilor acestora 

7.2 Obiectivele specifice • Să ajungă la o evaluare corectă a situațiilor speciifice; 

• Să înţeleagă contextul și cauzele dezvoltării unor astfel de problematici. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

LOCUL SI ROLUL DEFECTOLOGIEI IN ANSAMBLUL STIINTELOR 
PSIHOPEDAGOGICE 

Prelegere  2 prelegeri 

DOMENIUL (RAMURILE) PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Prelegere  2 prelegeri 

INVATĂMÂNTUL SPECIAL- ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Prelegere  2 prelegeri 

EDUCAȚIA INCLUZIVA Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENTA MINTALA Prelegere  2 prelegeri 

PARTICULARITAȚI ALE COGNIȚIEI LA SCOLARII CU DEFICIENTA MINTALA Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENTELE DE LIMBAJ - LOGOPEDIA Prelegere  2 prelegeri 

TULBURARILE LIMBAJULUI SCRIS- CITIT. DISLEXIA ȘI DISGRAFIA Prelegere  2 prelegeri 

AUTISMUL Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENȚELE DE AUZ Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENTA DE VEDERE Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENTA NEUROMOTORIE Prelegere  2 prelegeri 

DEFICIENTELE DE COMPORTAMENT Prelegere  2 prelegeri 

CONCLUZII: PERSPECTIVE DE INTERVENȚIE: ÎNTRE ASISTENȚĂ ȘI PSIHO-TERAPIE Prelegere  2 prelegeri 

Bibliografie 

- MONICA DELICIA AVRAMESCU, Psihologia persoanelor cu nevoi speciale, Ed. Fundatiei România de mâine, Bucuresti 2007, 
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- CARAMAN AL. ; CARAMAN L.M., Educaţia specială diferenţiată, condiţie a integrării sociale a copiilor cu deficienţe. Probleme de 
defectologie IX, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975, 

- NEAMŢU C. ; GHERGUŢ A., Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2000, 

- POPESCU G. ; PLEŞA O., Handicap, readaptare, integrare, Editura ProHumanitate, Bucureşti, 1998; 

- VERZA E., Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Editura Universităţii, Bucureşti, 1987. 

- POPOVICI D. V., Elemente de psihopatologia integrării, Editura PropHumanitate, Bucureşti, 1999. 
 
Resurse on line: 
 
Legea 292/2011 privitoarea la asiatența persoanelor du dizabilități: 
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/asistenta-sociala-a-persoanelor-cu-dizabilitati-lege-292-2011?dp=gu4tinbsge3da 
 
Studiu: 
https://www.assoc.ro/wp-content/uploads/2015/10/POSDRU-54702-Studiu-cu-privire-la-nevoile-persoanelor-cu-
dizabilit%C4%83%C5%A3i-%C8%99i-resursele-disponibile-la-nivelul-celor-dou%C4%83-comunit%C4%83%C8%9Bi.pdf 
 
DAN OCTAVIAN RUSU, Problema integrării sociale a persoanelor cu dizabilități: 
https://www.academia.edu/2174704/INTEGRAREA_SOCIAL%C4%82_A_PERSOANELOR_CU_DIZABILIT%C4%82%C8%9AI 
 

8.2 Seminar/laborator   

Elaborarea dosarului de analiză a situației unei persoane cu nevoi speciale 
Exercițiu în baza unui 

portofoliu 
12 

seminare/laboratoare 

Rolul ONG-urilor în domeniul asitării persoanelor cu nevoi speciale Dezbatere 2 seminar/laborator 

Legislația României cu privire la asistarea persoanelor cu nevoi speciale 
Exercițiu în baza unui 

portofoliu 
6 

seminare/laboratoare 

Organizarea și funcționarea învățământului special de Stat din România Dezbatere 
8 

seminare/laboratoare 

Bibliografie 

- LEGEA nr. 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la 
New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 
2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007; 

- ADRIAN NECULAU - GILLES FERREOL, Minorități, marginali, excluși, Iași, Ed. Polirom, 1996. 
 

Resurse on line: 
 

Legea 221/2010: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/123949 
 

Platforma de predare on line: 
ZOOM sau MICROFOFT TEAMS 
 

 
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 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/asistenta-sociala-a-persoanelor-cu-dizabilitati-lege-292-2011?dp=gu4tinbsge3da
https://www.assoc.ro/wp-content/uploads/2015/10/POSDRU-54702-Studiu-cu-privire-la-nevoile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C5%A3i-%C8%99i-resursele-disponibile-la-nivelul-celor-dou%C4%83-comunit%C4%83%C8%9Bi.pdf
https://www.assoc.ro/wp-content/uploads/2015/10/POSDRU-54702-Studiu-cu-privire-la-nevoile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C5%A3i-%C8%99i-resursele-disponibile-la-nivelul-celor-dou%C4%83-comunit%C4%83%C8%9Bi.pdf
https://www.academia.edu/2174704/INTEGRAREA_SOCIAL%C4%82_A_PERSOANELOR_CU_DIZABILIT%C4%82%C8%9AI
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/123949
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10.4 Curs 

Examen oral 
la materia 
predată la 
curs 

Examenul este format din două momente: 
✓ Primul moment (la latitudinea studentului) va consta în 

prezentarea liberă a unui subiect la alegere dintr-o listă de subiecte 
puse la dispoziție în prealabil de profesor. 

✓ Al doilea moment (la latitudinea profesorului): constă în a 
răspunde la cinci întrebări dintr-un set de 25 din toată materia, 
întrebări puse la dispoziție în prealabil de către profesor. 

Durata examenului oral este de circa 15-20 min. 

66 % 

10.5 
Seminar/laborator 

Prezentare la 
una dintre 
temele de 
seminar 

Activitatea de seminar, constă în: 
✓ susținerea unei prezentări pe parcursul semestrului, pe o temă 

aleasă de fiecare student, din cele propuse la începutul 
semestrului. În funcție de numărul de studenți înscriși la curs se va 
stabili și numărul de teme, cu posibilitatea de prezentare 
individuală sau în grup. În cazul prezentării în grup a unei teme, 
grupul care a prezentat va înainta titularului de seminar materialul 
suport şi un scurt raport de sinteză care să ilustreze aportul fiecărui 
student în pregătirea temei respective. Obiectivul principal al 
prezentării este facilitarea înțelegerii conceptelor aferente temei 
alese spre susținere atât pentru cel care prezintă, cât și pentru 
auditoriu. În acest scop, pot fi utilizate: suportul audio-video 
(realizarea de prezentări PowerPoint, proiecții etc.). Studenții pot 
utiliza laptopul personal pentru prezentare (se recomandă).  

✓ Participarea activă la dezbaterile pe temă. 

33 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  

• Acumularea unui punctaj de minimum 3 puncte din răspunsurile la itemi (+ 2 puncte din oficiu = nota minimă 5); 

• Îndeplinirea condiţiilor de prezenţă la curs şi seminar (la peste 70% din ore).  

• „A doua prezentare” (examenul restanţă) se desfăşoară identic cu precedentul.  

 

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
......................... 

Semnătura titularului de seminar 
 

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

Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 


