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OFERTA DE FORMARE  

PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR  

PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
Anul universitar 2014-2015, Nivelul I 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D), 
înfiinţat prin Ordinul MEN nr. 4148/13.07.1998, acreditat prin decizia 
ARACIS nr. 6452/14.12.2007 și reacreditat prin decizia ARACIS nr. 
573/24.02.2014, este un departament de specialitate cu profil 
psihopedagogic al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. D.P.P.D 
este specializat şi certificat să asigure formarea psihopedagogică şi 
metodică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care 
optează pentru profesia didactică. Vezi pagina web: 
http://www.ub.ro/dppd. 

Conform Ordinului MECTS nr. 5745/13.09.2012, art.1 absolvenţii 
de studii universitare care au acumulat un minimum de 30 de credite 
transferabile din programul de formare psihopedagogică, corespunzător 
nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de 
absolvire, nivelul I (iniţial), care le acordă dreptul să ocupe posturi 
didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu (preşcolar, primar şi 
gimnazial). 

Absolvenţii programelor de studii psihopedagogice care au 
acumulat un minimum de 60 de credite transferabile, corespunzător 
nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de 
absolvire, nivelul II (de aprofundare), care le acordă dreptul să ocupe 
posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu 
condiţia absolvirii unui program de master în domeniul diplomei de 
studii universitare de licenţă. 
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Conform Ordinului MECTS nr. 5745/13.09.2012, art.2 şi art.3, 
instituţiile de învăţământ superior acreditate pot continua și în anul 
universitar 2014-2015, prin D.P.P.D., ca departament cu profil 
psihopedagogic, organizarea programelor de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. Vezi:  
www.ub.ro/dppd . 
 
  În anul universitar 2014-2015, D.P.P.D., ca departament de 
specialitate cu profil psihopedagogic, continuă organizarea programului 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 
profesia didactică la nivelul I, în regim postuniversitar cu durata de 1 an, 
pentru absolvenţii de studii universitare cu diplomă de licenţă sau, după 
caz, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior. 

Înscrierea absolvenţilor de studii universitare de licenţă, se face la 
secretariatul D.P.P.D. prin depunerea unui dosar personal care va 
conţine următoarele acte: 

1. Fişă tip înscriere (obţinută de la Secretariatul Departamentului); 
2. Copie legalizată la notariat după diploma de licenţă, diploma de 

absolvire (ori adeverinţa de absolvire a învăţământului superior 
pentru cazuri excepţionale din anul curent); 

3. Copie legalizată la notariat după foaia matricolă; 
4. Copie după certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este 

cazul); 
5. Copie după buletin/carte de identitate; 
6. Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 RON) – plătită la 

caseria universităţii; 
7. Adeverinţă de la locul de muncă (doar pentru cei care lucrează 

în învăţământ); 
8. Dosar din plastic 
9. Poză tip buletin – 1 buc. (pe hârtie nelucioasă) 

 
Înscrierea absolvenţilor la programul de studii psihopedagogice se 

face pe baza diplomei de licenţă, în perioada 15.09.2014 – 26.09.2014. 



 

 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC 
Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, cod 600115 

Tel.Fax: 0234/588935; Tel.Fax: 0234/580050 
E-mail: dppd@ub.ro; sdppd@ub.ro 

 
 

Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) precum şi raporturile 
acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu 
instituţia academică. Programul de formare psihopedagogică în regimul 
cursurilor postuniversitare se realizează sub formă de module şi se 
organizează (cu frecvenţă săptămânală/în weekend) în perioada 01 
octombrie 2014 – 30 iunie 2015. 

Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de 
formare psihopedagogică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, studenţii 
şi absolvenţii studiilor universitare. Admiterea la programele de formare 
psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu structurat 
privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia proprie a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, metodologie aprobată de 
senat (vezi www.ub.ro/dppd). Absolvenţii studiilor universitare de 
licenţă parcurg programul de formare psihopedagogică în regimul 
cursurilor postuniversitare cu taxă, a cărui cuantum se stabileşte anual de 
senatul universităţii (vezi http://www.ub.ro/universitatea/doc/reg). Taxa 
de studii, stabilită de senat pentru anul universitar 2014-2015, 
reprezentând contravaloarea activităţilor programului de formare 
psihopedagogică, se plăteşte la casieria universităţii în 4 rate, conform 
termenelor prevăzute în contract, iar chitanţele (în copie) se depun la 
secretariatul D.P.P.D. Disciplinele promovate pe parcursul studiilor 
universitare cu credite obţinute anterior în cadrul programului de 
formare psihopedagogică, se recunosc, conform principiilor de transfer, 
recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu, pe baza foii matricole şi 
a unei cereri adresate conducerii departamentului. 

Absolvenţii care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să 
participe la activităţile teoretice şi practice prevăzute în planul de 
învăţământ al programului de studii psihopedagogice, reprezentând 
cursuri şi aplicaţii de: Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II, 
Managementul clasei de elevi, Didactica specialităţii, Instruire asistată 
de calculator, Practică pedagogică I şi Practică pedagogică II. 

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen 
de absolvire a nivelului I de certificare, examen care constă în elaborarea 
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şi susţinerea unui portofoliu didactic. Portofoliul didactic este un pachet 
de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor 
dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului psihopedagogic. 
Structura şi conţinutul portofoliului didactic sunt stabilite în mod coerent 
prin Metodologia proprie de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică aprobată de senatul universitar (www.ub.ro/dppd) 

Absolvenţilor programului de formare psihopedagogică li se 
eliberează certificat de absolvire  a nivelului I de certificare pentru 
profesia didactică, pe baza cărora au dreptul să funcţioneze ca profesori 
în învăţământul preuniversitar obligatoriu (preşcolar, primar şi 
gimnazial), în specialitatea prevăzută de diploma de licenţă sau, după 
caz, diploma de absolvire a studiilor universitare.  
 
 
         DIRECTOR,               Secretar-șef, 
Prof.univ.dr. Gheorghe Dumitriu            Ing. Gina Bălean 
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OFERTA DE FORMARE  

PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR  

PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
Anul universitar 2014-2015, Nivelul II 

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D), 
înfiinţat prin Ordinul MEN nr. 4148/13.07.1998, acreditat prin decizia 
ARACIS nr. 6452/14.12.2007 și reacreditat prin decizia ARACIS nr. 
573/24.02.2014, este un departament de specialitate cu profil 
psihopedagogic al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. D.P.P.D 
este specializat şi certificat să asigure formarea psihopedagogică şi 
metodică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care 
optează pentru profesia didactică. Vezi pagina web: www.ub.ro/dppd. 

Conform Ordinului MECTS nr. 5745/13.09.2012, art.1 absolvenţii 
de studii universitare care au acumulat un minimum de 30 de credite 
transferabile din programul de formare psihopedagogică, corespunzător 
nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de 
absolvire, nivelul I (iniţial), care le acordă dreptul să ocupe posturi 
didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu (preşcolar, primar şi 
gimnazial). 

Absolvenţii programelor de studii psihopedagogice care au 
acumulat un minimum de 60 de credite transferabile, corespunzător 
nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de 
absolvire, nivelul II (de aprofundare), care le acordă dreptul să ocupe 
posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu 
condiţia absolvirii unui program de master în domeniul diplomei de 
studii universitare de licenţă. 

Conform Ordinului MECTS nr. 5745/13.09.2012, art.2 şi art.3, 
instituţiile de învăţământ superior acreditate pot continua și în anul 
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universitar 2014-2015, prin D.P.P.D., ca departament cu profil 
psihopedagogic, organizarea programelor de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. Vezi:  
www.ub.ro/dppd . 

În anul universitar 2014-2015 Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic organizează programul de studii psihopedagogice, 
nivelul II, în regim postuniversitar, cu durata de 2 ani pentru absolvenţii 
studiilor universitare cu diplomă sau licenţă sau, după caz, diplomă de 
absolvire a unei instituţii de învăţământ superior. 

Pot urma programul de studii psihopedagogice, nivelul II şi 
absolvenţii colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii de 
licenţă cu specializarea „pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, 
pentru care se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea 
psihopedagogică de nivel I. 

 Condiţiile de înscriere la nivelul II de certificare a competenţelor 
pentru profesia didactică sunt: 

*promovarea examenului de absolvire a programului de studii 
psihopedagogice nivelul I (iniţial); 

*obţinerea certificatului de absolvire a programului de studii 
psihopedagogice nivelul I (iniţial); 

*absolvirea sau parcurgerea unui program de master în domeniul 
diplomei de licenţă. 

 Perioada de înscriere este aceeaşi ca la nivelul I, respectiv în 
intervalul de timp  15.09.2014 – 26.09.2014. 

Dosarul pentru înscrierea la nivelul II va conţine următoarele acte: 
1. Fişă de înscriere (obţinută de la Secretariatul Departamentului); 
2. Copie legalizată la notariat după diploma de licenţă, sau diploma  

de absolvire (ori adeverinţa de absolvire a învăţământului superior 
pentru cazuri excepţionale din anul curent); 

3. Copie legalizată după certificat D.P.P.D., nivelul I (iniţial) - pentru 
absolvenţii promoţiilor din anul 2000 şi până în prezent, sau copie 
legalizată după foaia matricolă cu modulul psihopedagogic inclus - 
pentru absolvenţii promoţiilor de până în anul 1999; 
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4. Copie după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul); 
5. Copie după buletin/carte de identitate; 
6. Chitanţa de plată a taxei  de înmatriculare (50 RON) – plătită la 

casieria universităţii; 
7. Copie legalizată după diploma de master sau adeverinţa de 

înscriere la master (dacă este cazul); 
8. Adeverinţă de la locul de muncă (doar pentru cei care lucrează în 

învăţământ); 
9. Dosar plastic. 
10.Poză tip buletin – 1 buc. (pe hârtie nelucioasă) 

 
Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe 

baza susţinerii unui interviu, în condiţiile stabilite de Metodologia 
proprie, apobată de senatul universitar. 

Taxa de studii, stabilită anual de senatul universitar, (vezi 
http://www.ub.ro/universitatea/doc/reg), reprezentând contravaloarea 
activităţiilor didactice, se plăteşte la Casieria Universităţii „Vasile 
 Alecsandri” în 3 rate, conform termenelor prevăzute în contract, iar 
chitanţele (în copie) se depun la secretariatul D.P.P.D, corpul D, etaj II, 
sala D219, între orele 13:00 – 15:30. 

Planul de învăţământ al programului de studii psihopedagogice 
nivelul II (aprofundare) de certificare (Ordinului MECTS nr. 
5745/13.09.2012) cuprinde următoarele discipline:  
 Anul I: 1) Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, 2) 
Proiectarea şi managementul programelor educaţionale, 3) Metodologia 
cercetării educaţionale - disciplină opţională 1;  
 Anul II: 1) Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica 
specialităţii, 2) Practică pedagogică, 3) Managementul organizaţiei 
şcolare – disciplină opţională 2.  
 Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de 
absolvire pentru nivelul II de certificare, constând în elaborarea şi 
susţinerea unui portofoliu didactic. (Vezi www.ub.ro/dppd ). Absolvenţii 
studiilor universitare care au finalizat programul de studii 
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psihopedagogice şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător 
nivelului II de certificare, obţin certificatul de absolvire a D.P.P.D., 
nivelul II (de aprofundare), care le acordă dreptul de a ocupa posturi 
didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi 
un program de master în domeniul diplomei de licenţă. Fiecare certificat 
va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi 
limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului programului de 
formare psihopedagogică. 
 
 
                
  DIRECTOR,                          Secretar-șef, 
    Prof.univ.dr. Gheorghe Dumitriu                  Ing.Gina Bălean 
 
 
 


