Departamentul de Formare Profesională şi Studii Postuniversitare

face înscrieri pentru anul universitar 2022/2023 la cursul postuniversitar

“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;
Durata cursului postuniversitar: 780 ore online (două semestre);

Credite transferabile: 60
Echivalarea creditelor profesionale transferabile se face de catre comisia constituita la nivelul fiecarei unitati de
invatamant, conform ORDINULUI Nr. 4224/ iulie 2022, pentru aprobarea Metodologiei cadru privind asigurarea
calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar si
de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Taxă curs: 1600 lei/ include: taxă înscriere, taxa curs, examen final (se achită în 4 rate). Plata primei rate
se va efectua la începerea cursului, după semnarea contractului de formare postuniversitară.
Înscrierea se va face prin completarea si transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email:
universitatedimitriecantemir@gmail.com, accesând link-ul https://cantemir.ro/departamente/formareprofesionala-si-studii-postuniversitare/, informatii la telefon 0365/430396, 0745116996, până la data de
26.10.2022.
Actele necesare pentru înscriere: fisa de înscriere; diploma de licenţă (adeverinţa)/supliment descriptiv-copie
conform cu originalul; certificat de nastere-copie; certificat căsatorie-copie; carte identitate-copie; adeverinţă
medicală. Documentele se transmit scanate pe adresa de mail universitatedimitriecantemir@gmail.com.
La finalizarea cursului, absolvenţii obţin un Certificat de Atestare a Competenţelor Profesionale, emis de Ministerul
Educaţiei, conform Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, Ordinului Nr. 4594/2021 și Ordinului Nr. 4750/2019.

Departamentul de Formare Profesională și
Studii Postuniversitare

Departamentul de Formare Profesională şi Studii Postuniversitare,
‘’Dimitrie Cantemir’’, Târgu Mureş
mail: universitatedimitriecantemir@gmail.com;
telefon: 0365/430396; 0745116996
FIȘA DE ÎNSCRIERE CURS POSTUNIVERSITAR
DENUMIRE CURS POSTUNIVERSITAR „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE___________________________________________________
NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE ȘI PRENUMELE__________________________________________
__________________________________________________________________________________
PRENUMELE PĂRINȚILOR__________________________________________________________
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII__________________________________________________________
DOMICILIUL______________________________________________________________________
CNP______________________________________________________________________________
STUDII LICENȚĂ/SPECIALIZARE____________________________________________________
LOCUL DE MUNCĂ________________________________________________________________
FUNCȚIA_________________________________________________________________________
TELEFON_________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Aveti cont de utilizator, creat de către Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș?  Da Nu 
Anexez fişei de înscriere următoarele acte:
• copia conform cu originalul a diplomei de licenţă (adeverinţă de licenţă), însoțită de suplimentul descriptiv;
• copia certificatului de naştere;
• copia certificatului de căsătorie; (dacă si-au schimbat numele)
• copie CI/BI;
• adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical să urmeze programul optat;
• dovadă plată după semnarea contractului de formare postuniversitară.
Am luat la cunoştinţă de achitarea taxei, prima rata la inceperea cursului, ratele următoare achitându-se până la susținerea examenului
final, conform contractului.

Formularul conține informatii referitoare la datele dvs. si sunt necesare pentru informare privind ofertele de
cursuri, completarea şi transmiterea materialelor de curs, facturilor si alte scopuri didactice. Prin transmiterea
formularului confirmați faptul că sunteți de acord cu politica de protecție a datelor cu caracter personal aplicată
de noi. Ne asumam obligația să administram în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
DATA

SEMNATURA

