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DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PROFESIONALE
ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI SPECIALE

Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic - DPPD

Forma de organizare a programului:
blended learning
față în față + on line

Durata programului (nr. ore):
89 ore (2,5 luni)

Taxe înscriere 100 lei
Taxă de școlarizare:1200 lei  

Competenţele generale obținute în 
urma parcurgerii acestui program sunt:

§Promovarea educației incluzive și a 
rolului acesteia în asigurarea accesului 
la educație a elevilor cu cerințe 
educaționale speciale

§Identificarea unor strategii eficiente ce 
pot fi utilizate de cadrele didactice în 
proiectarea unor programe 
educaționale adaptate pentru diverse 
tipuri de deficiențe ca urmare a  
înțelegerii conceptelor specifice din 
domeniul educației speciale

§Aplicarea de planuri de intervenție 
personalizată pentru elevii cu cerințe 
educaționale special  în cadrul unor 
activități practice

Responsabilul programului
de formare continuă:
Conf. univ. dr. Mocanu Lăcrămioara
lacramioaramocanu@univ-danubius.ro



Actele necesare pentru înscriere sunt:

§fișă de înscriere;
§adeverință de absolvire a studiilor de 

licență (pentru absovenții promoției 
2020), copie legalizată a diplomei de 
licență (după caz) sau conform cu 
originalul;

§copie legalizată diploma de 
bacalaureat sau conform cu originalul;

§copie legalizată a certificatului de 
naştere sau conform cu originalul;

§adeverință medicală care să ateste 
faptul că persoana care urmează să se 
înscrie la studii nu suferă de boli 
contagioase sau de alte afecţiuni 
incompatibile cu viitoarea profesie;

§copie a cărţii de identitate;
§declarație autenticitate acte de studii si 

alte acte depuse in copie (pentru cei 
care nu au depus originalele, pentru 
conformitate sau documente 
legalizate);

§adeverință care să ateste că 
participantul la admitere este cadru 
didactic de predare în învățământul 
preuniversitar;

§curriculum vitae 

Se vor efectua 3 module:

§Modul 1 – Educația incluzivă

§Modul 2 – Intervenția 
psihopedagogică specifică  adaptată 
pentru diferite tipuri de deficiențe 

§Modul 3 – Planuri de intervenție 
personalizată pe diferite tipuri de 
deficiențe 

Evaluarea finală se va realiza prin 
susținerea în ședință publică a unui 
proiect sau a unei teme din portofoliul 
realizat.

Aprecierea portofoliilor și a susținerii 
proiectului/temei/lucrării, se face prin 
calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, 
„Bine”, „Suficient”, „Insuficient”.

Pentru promovare cursanții trebuie să 
obțină calificativul minim  „Bine” (B). 

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
E-mail: dppd@univ-danubius.ro, tel.: +40.372.361.230; +40.733.180.153

admitere.univ-danubius.ro/dppd


