
Programul de studiu de licenţă Terapie ocupaţională 
 
Programul de studii Terapie Ocupaţională funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

începând cu anul universitar 2011-2012, sub coordonarea Departamentului de Asistenţă 
Medicală şi Kinetoterapie. El a fost înfiinţat în urma derulării proiectului strategic: 
„TEORO – Terapia ocupaţională şi Ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi 
tehnologie asistivă – specializări universitare europene, nou  introduse  în  România, pentru o 
societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse", Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", 
Domeniul major de intervenţie 1.2.: „Calitate în invăţământul superior", Contract: 
POSDRU/86/1.2/S/63545,  

Proiectul a avut ca partener transnaţional reţeaua ENOTHE (European Network of 
Occupational Therapy Higher Education – Reţeaua Europeană de Învăţământ Superior în 
Terapie Ocupaţională). ENOTHE este singurul consorţiu european cu personalitate juridică şi 
drepturi depline privind orientarea învăţământului superior de Terapie ocupaţională, format 
din 300 de instituţii de învăţământ superior şi susţinut de Comunitatea Europeană. Activitatea 
ENOTHE din ultimii 10 ani s-a concretizat prin dezvoltarea Ghidului de curriculă în 
Terapie ocupaţională, aflat la a III-a revizuire, care promovează obiectivele de învăţământ, 
pornind de la formularea competenţelor profesionale.  

Specializarea Terapie ocupaţională face parte din domeniul de licenţă Psihologie. Prin 
planul de învăţământ, programele analitice şi obiectivele pe care şi le propune urmăreşte să 
asigure o pregătire profesională de bază în principalele domenii profesionale ale terapiei 
ocupaţionale, în funcţie de diferite grupuri ţintă. 

 Această misiune se reflectă în planul de învăţământ, astfel încât prin conţinutul lui să 
se realizeze compatibilitatea curriculară în conţinut cu alte facultăţi de profil din Uniunea 
Europeană. 

Terapia Ocupaţională este o profesie reglementată prin Directiva Generală a Comisiei 
Europene (89/48/EEC), care are ca obiectiv facilitarea recunoaşterii profesiilor reglementate 
în celelalte state membre ale Europei. 

Referinţe internaţionale şi naţionale privind profesia de terapeut ocupaţional 
Principii profesionale. Terapia ocupaţională este o profesie menită să promoveze 

starea de sănătate şi calitatea vieţii prin intermediul ocupaţiei. Principalul scop al Terapiei 
ocupaţionale este acela de a facilita participarea indivizilor la activităţile de zi cu zi. 
Terapeuţii ocupaţionali ating acest obiectiv prin: antrenarea indivizilor în activităţi ce le 
augmentează capacitatea de a participa deplin la viaţa cotidiană; modificări / adaptări aduse 
mediului de viaţă, fizic şi social.  

Terapeuţii ocupaţionali beneficiază de o educaţie de nivel licenţă pentru a căpăta 
deprinderi şi cunoştinţe necesare cu un grad mare de interdisciplinaritate, atât pentru o 
abordare individuală, cât şi pentru o abordare a grupurilor de indivizi: care prezintă infirmităţi 
la nivelul structurilor şi funcţiilor organismului, datorate  unor alterări ale stării de sănătate; la 
care apar bariere în calea integrării depline în viaţa socială.  
 Terapia ocupaţională foloseşte o abordare centrată pe client şi un mediu de activităţi  
care facilitează performanţa ocupaţională şi promovează stare de bine a individului în relaţie 
cu mediul înconjurător, în scopul ameliorării calităţii vieţii (ENOTHE, 2000).  

Obiectivul terapiei ocupaţionale este promovarea sănătăţii şi a stării de bine prin 
încurajarea ocupaţiilor semnificative, orientate spre un anumit scop. Practica terapeuţilor 
ocupaţionali se bazează pe convingerea că starea de sănătate este influenţată de ocupaţie. 

În zilele noastre profesia cunoaşte un proces semnificativ de extindere, căpătând o 
pondere crescută în educaţia pentru sănătate, managementul disabilităţii, reintegrarea în 
muncă, educaţia academică şi cercetarea ştiinţifică. 



În România, se conturează din ce în ce mai mult cererea pentru specialistul de terapie 
ocupaţională, date fiind reglementările europene privind respectarea drepturilor omului, care 
includ dreptul la nediscriminare din cauza limitărilor potenţialului fizic/mental/psihic care 
conduc la restricţii de participare la viaţa societăţii.  

Obiectivele generale ale programului de studii 
La terminarea acestui program de studii, absolventul va trebui: Să înţeleagă şi să 

organizeze managementul clientului cu nevoi speciale / Să descrie stilul de învăţare al 
clientului, posibilele restricţii de învăţare şi măsura în care clientul a progresat pe baza 
experienţelor anterioare de învăţare/ Să evalueze şi să însumeze nevoile clientului şi să 
redacteze un plan de intervenţie care să corespundă nevoilor acestuia / Să descrie resursele şi 
limitele comportamentale şi cognitive ce pot fi abordate acasă, la şcoală sau în societate / Să 
identifice în mod diferenţiat existenţa unei probleme la nivel de dezvoltare, la nivel intelectual, 
la nivelul capacităţilor de învăţare sau la nivelul managementului comportamental.   

Terapeutul ocupaţional poate profesa în următoarele tipuri de servicii: spitale; centre 
de asistenţă şi protecţie socială (centre de plasament pentru copii, centre rezidenţiale pentru 
bătrâni, centre rezidenţiale pentru asistenţa persoanelor cu dizabilităţi mentale etc); ONG –uri 
cu diverse arii de interes (copii cu dizabilităţi neuromotorii, copii cu plurihandicap, copii cu 
sindrom Down, îngrijiri comunitare la domiciliu pentru bătrâni etc.); învăţământ special 
(grădiniţe şi şcoli); cabinete/clinici particulare de recuperare fizică şi medicală; centre de 
recuperare din staţiunile balneo–climaterice (recuperare neuro-motorie, reumatologică, 
ortopedico-traumatică, cardio-vasculară şi respiratorie); centre de integrare prin terapie 
ocupaţională; Inspectoratele Judeţene pentru persoane cu handicap; instituţii de probaţiune şi 
penitenciare (ateliere de terapie ocupaţională); sector industrial – ergonomia locului de muncă 
şi sănătate ocupaţională; învăţământul superior de stat şi particular – posturi didactice din 
învăţământul de profil. 

 
 

 


