Departamentul de Formare Profesională şi Programe Operaţionale

face înscrieri pentru cursul postuniversitar avizat de M.E.N.C.S.

“Profesor de sprijin
pentru persoanele cu nevoi speciale”
SCOPUL CURSULUI: obţinerea de competenţe utile actuale necesare activităţii de învăţare,
stimulare, compensare şi recuperare a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, integrate în
unităţile de învăţământ de masă.
GRUP TINTĂ: Profesori itineranţi şi de sprijin, cadre didactice, asistenţi sociali, alte persoane
interesate de obţinerea competenţelor în domeniu.

DISCIPLINELE CURSULUI POSTUNIVERSITAR:
 Psihopedagogia persoanelor cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES);
 Psihopedagogia intervenţiei timpurii;
 Teoria si metodologia curriculum-ului;
 Management educaţional;
 Metode şi tehnici de cunoaştere a persoanelor cu CES;
 Terapii corectiv-compensatorii la persoanele cu CES;
 Teoria predării şi învăţării în educaţia incluzivă;
 Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea vorbirii;
 Consilierea familiei şi orientarea vocaţională a persoanelor cu CES;
 Practica de specialitate;

Număr ore alocate: 100 ore curs + 200 ore aplicaţii practice
Credite transferabile: 30
Taxă curs: 1000 lei/ include: taxă înscriere, taxa curs, examen final (se achită în 2 rate).
Locul desfăşurării: Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mures sau alte locaţii din ţară.
Cursurile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână, în funcţie de solicitări.
Perioada de înscriere: 05.10.2016 - 28.10.2016
Înscrierea se va face prin completarea si transmiterea formularului de inscriere, la adresa de
email: formare@cantemir.ro sau la nr. de fax 0365430396. Informatii la tel: 0365730271; 0745116996;
Actele necesare pentru înscriere: fisa de înscriere; diploma de licenţă (adeverinţa)-copie legalizată;
certificat de nastere-copie; certificat căsatorie-copie; carte identitate-copie; adeverinţă medicală;
două dosare plic.

La finalizarea cursului, absolvenţii obţin un Certificat de Atestare a Competenţelor Profesionale
specifice programului, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Departamentul de Formare Profesională şi
Programe Operaţionale
Director,
Ec. dr. Ioan Moldovan

Departamentul de Formare Profesională şi Programe Operaţionale,
‘’Dimitrie Cantemir’’,Tîrgu Mureş
FISA DE INSCRIERE CURS POSTUNIVERSITAR

DENUMIRE CURS POSTUNIVERSITAR „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

NUMELE INAINTE DE CASATORIE,(NUMELE DUPA CĂSĂTORIE), INIŢIALA TATĂLUI
ŞI
PRENUMELE:___________________________________________________________________
PRENUMELE PARINTILOR_______________________________________________________
DATA SI LOCUL NASTERII_______________________________________________________

DOMICILIUL____________________________________________________________________

CNP____________________________________________________________________________

STUDII/SPECIALIZARE___________________________________________________________

LOCUL DE MUNCA______________________________________________________________

FUNCTIA_______________________________________________________________________

TELEFON_______________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________
Anexez fişei de înscriere următoarele acte:
• copia legalizată a diplomei de licenţă/ adeverinţă de licenţă;
• copia certificatului de naştere;
• copia certificatului de căsătorie; (daca si-au schimbat numele)
• copie CI/BI;
• adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
• doua dosare plic.
Am luat la cunoştinţă de achitarea taxei, prima rata la inceperea cursului, rata următoare achitându-se pana la
sustinerea examenului final.

DATA

SEMNATURA

Departamentul de Formare Profesională şi Programe Operaţionale

face înscrieri pentru cursul postuniversitar avizat de M.E.N.C.S.

“Guvernanţa corporativă, managementul riscului şi
controlul intern”
DISCIPLINELE CURSULUI POSTUNIVERSITAR:

 Concepte şi modele de guvernanţă corporativă
 Conceptul de risc; Stabilirea şi evaluarea riscurilor
 Politica de risc şi strategii de gestionare a riscurilor
 Întocmirea Registrului Riscurilor
 Proceduri de sistem şi operaţionale - modele
 Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern
Ordinul nr. 200 din 12 aprilie 2016, privind modificarea și completarea Ordinului 400/2015,
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Număr ore alocate: 50;

Credite transferabile: 7

Taxă curs: 790 lei/ persoană
Locul desfăşurării: Universitatea Dimitrie Cantemir, str. Bodoni Sandor, Tîrgu Mureş
Perioada de înscriere: 05.10.2016 – 28.10.2016

Inscrierea: se face prin transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email:
formare@cantemir.ro. Informaţii la tel. 0365 430396; 0365 730271; 0745116996
La finalizarea cursului, absolvenţii obţin un Certificat de Atestare a Competenţelor
Profesionale specifice programului, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice.
Acte necesare pentru înscriere: fişa de înscriere; diploma de licentă sau adeverinţă-fotocopie
legalizată; certificat de naştere-copie; certificat căsătorie-copie; carte de identitate-copie;
adeverinta medicală; doua dosare plic.
Cursurile se pot desfăşura modular la sfârşitul săptămânii, în funcţie de solicitări.
In functie de numărul persoanelor înscrise, cursurile se pot organiza şi în alte locaţii din ţară, respectiv la
sediul institutiei solicitante.
Departamentul de Formare Profesională şi
Programe Operaţionale
Director,
Ec. dr. Ioan Moldovan

Departamentul de Formare Profesională şi Programe Operaţionale,
‘’Dimitrie Cantemir’’,Tîrgu Mureş
FISA DE INSCRIERE CURS POSTUNIVERSITAR
DENUMIRE CURS POSTUNIVERSITAR “Guvernanţa corporativă, managementul riscului şi controlul intern”
NUMELE INAINTE DE CASATORIE,(NUMELE DUPA CĂSĂTORIE), INIŢIALA TATĂLUI
ŞI
PRENUMELE:___________________________________________________________________
PRENUMELE PARINTILOR_______________________________________________________
DATA SI LOCUL NASTERII_______________________________________________________

DOMICILIUL____________________________________________________________________

CNP____________________________________________________________________________

STUDII/SPECIALIZARE___________________________________________________________

LOCUL DE MUNCA______________________________________________________________

FUNCTIA_______________________________________________________________________

TELEFON_______________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________
Anexez fişei de înscriere următoarele acte:
• copia legalizată a diplomei de licenţă/ adeverinţă de licenţă;
• copia certificatului de naştere;
• copia certificatului de căsătorie;
• copie CI/BI;
• adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
• doua dosare plic.
Am luat la cunoştinţă de achitarea taxei, prima rata la inceperea cursului, rata următoare achitându-se pana la
sustinerea examenului final.

DATA

SEMNATURA

