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CADRUL LEGISLATIV 
 

 Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare 

(art.173); 

 Ordinul Ministrului nr. 5.561/07.10.2011, Metodologia privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 3199 din 28 ian 2021, pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitarea de licenţă, de master şi de 

doctorat, aprobată pin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

6102/2016;  

 ORDINUL 3200 din 28 ian 2021, pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizarea 

şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diploma şi disertaţie aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6125/2016;  

 Ordinul ministrului educației nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Bazelor de practică pedagogică; 

 Ordinul ME nr. 3102/21.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat publicat în M.O. 

al României din 21.02.2022;  

 Ordinul ministrului educației nr. 4139/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 

pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior acreditate; 

 Ordinul ministrului educației 4523/2022 privind privind aprobarea componenței rețelei 

naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023. 

 Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (R-01-01); 

 Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

(R-01-02); 

 Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau – ciclul de studii universitare de licență                    

(R-05-10); 

 Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare de masterat                        

(R-05-11). 

 

CAPITOLUL I 

CADRUL ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV DE ORGANIZARE ŞI 

DESFĂŞURARE  

A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.1 (1) Universitatea „Vasile Alecsandri” organizează şi desfăşoară programe de formare 

psihopedagogică Nivel I şi II, atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, 

pentru ambele niveluri de certificare, în condiţiile stabilite prin Metodologia de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică (O.M. 5561/2011). 

(2) Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmăreşte certificarea 

competenţelor specifice pentru profesia didactică.  
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(3) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, 

respectiv:  

a) nivelul I (iniţial) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 

30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 

b) nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 

posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:  

 acumularea unui minimum de 60/65 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică; 

 este student masterand sau absolvent al unui program de master în domeniul diplomei de 

studii universitare de licenţă. 

 este student masterand sau absolvent cu diplomă a uneia din următoarele categorii de 

studii, în domeniul diplomei de studii universitare de licență: 

 studii universitare de master; 

 studii universitare de lungă durată; 

 program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care  asigură 

acumularea a cel puțin 90 de credite; 

 program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată. 

 

Art.2 Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se 

conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu (R-05-10 sau 

R-05-11). 

 

CAPITOLUL II     

FINANŢAREA STUDIILOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.3 (1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate în regim de finanţare de la 

bugetul de stat sau în regim cu taxă.  

(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul 

de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit 

coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, 

luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.  

 

Art.4 Regimul de finanţare aferent programului de formare psihopedagogică Nivel I – 

învăţământ cu frecvenţă şi Nivel II (masteranzi), pentru studenţii facultăţilor din Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău va fi în concordanță cu statutul studentului/masterandului la 

facultate (buget sau taxă). Studenților care trec la programul de studii de licență la buget li se 

vor aloca locuri la buget și la programul de formare psihopedagogică din cadrul DPPD. 

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă/master pot urma cursurile de pregătire ale 

programului de formare psihopedagogică Nivel I/ Nivel II – postuniversitar, doar în regim cu 

taxă. 
 

Art.5 Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică, pentru anul 

universitar 2018-2019, este: 

 Nivel I – învăţământ cu frecvenţă (zi): anul I – 630 lei, anul II – 630 lei, anul III – 1150 lei; 
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 Nivel II: anul I – 1000 lei/an  

 Nivel I – postuniversitar: 2000 lei  

 Nivel II (postuniversitar) - 2000 lei 

 

Art.6 (1) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare 

psihopedagogică numai în regim cu taxă.  

(2) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte 

de Senatul universitar.  

(3) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii 

psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii 

încheiat cu DPPD, potrivit metodologiei proprii. 

 

CAPITOLUL III   

ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.7 Studenții la licență, din anii II și III de studii, se pot înscrie în anul I de studii la programul de 

formare psihopedagogică din cadrul DPPD, astfel încât după absolvirea programului de licență pot 

continua programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, cu înscriere în conformitate 

cu prevederile prezentului regulament. Pentru acești studenți, taxa reprezintă contravaloarea 

disciplinelor neparcurse din planul de învățământ – Nivel I. 

 

A. Nivel I (iniţial) 

 

Art.8 (1) Înscrierea la cursurile postuniversitare/licență, zi, Nivel I se face conform Art. 11, alin (1) 

și alin. (2). 

(2) Înscrierile la cursurile de Nivel I se fac la sediul DPPD al Universității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău. 

(3) Înscrierile la programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia 

didactică se realizează numai pentru specializările care se regăsesc în Clasificarea Ocupaţiilor din 

România Coduri COR/2016. 
 

Art.9 (1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică constă în susţinerea examenului de 

admitere sub forma unui interviu/chestionar motivațional de admitere, disponibil atât în format online 

cât şi fizic, conform Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare 

psihopedagogică din cadrul Universitatǎții „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

(2) Examenul de admitere la programul de formare psihopedagogică este ultima etapă a 

procedurii de admitere, în vederea înmatriculării studenţilor la cursurile Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic. Acest examen  presupune o examinare a candidaţilor, urmărind 

aprecierea motivaţiei, a intereselor, a capacităţilor fizice, psihice şi psihomotorii ale acestora pentru 

cariera didactică, dar şi confirmarea, sau infirmarea acordului dintre dorinţele şi aşteptările 

candidaţilor şi posibilităţile organizatorice şi de formare ale Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic. Examinatorul evaluează răspunsurile candidaţilor cu „admis”, sau „respins” 

pe listele de examen. Rezultatele finale vor fi comunicate candidaţilor prin afişarea la avizier şi pe 

pagina web a departamentului.  

(3) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică nivel 

I, studenţii şi absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare 

psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare.  
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(4) Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică Nivel I 

(iniţial) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul 

preuniversitar obligatoriu (preșcolar, primar și gimnazial), cu condiţia acumulării unui minimum de 

30/35 (35 credite pentru dublă specializare) credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică. 

 

Art.10 (1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.  

(2) Obţinerea creditelor necesare pentru nivel I de certificare pentru profesia didactică se 

conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. 

 

Art.11 (1) Pentru înscrierea la cursul postuniversitar Nivel I, în regim postuniversitar, dosarul 

cuprinde următoarele documente: 

a) fișă de înscriere tip; formular tip, disponibil pe pagina web a DPPD/platforma 

Universităţii sau sediul secretariatului; 

b) chestionar motivațional de admitere - formular tip, disponibil pe site-ul DPPD/platforma 

Universităţii sau sediul secretariatului; 

c) diploma de licenţă (sau adeverinţa licenţă pentru absolvenții de an curent)/absolvire a unui 

program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și foaia matricolă 

a acesteia în copii simple; 

d) certificatul de naştere în copie simplă; 

e) certificatul de căsătorie (după caz) în copie simplă; 

f) carte de identitate în copie simplă; 

g) dovada plății taxei înmatriculare - 50 lei; 

h) adeverință medicală în copie simplǎ, în care se menţionează că nu suferă de boli 

contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Dacă un candidat este în 

evidența cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma programul 

de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică; 

i) adeverință de la școală (pentru cei care lucrează în învățământ) în copie simplă; 

j) dosar din plastic - doar pentru cei care aduc documentele în format fizic la sediul DPPD; 

k) Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European 

şi din Confederația Elvețiană, care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente în 

altă țară europeană decât în România, se completează dosarul cu:  

 atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate 

de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din 

Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie simplǎ; 

  scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea 

pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor 

postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în 

vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației lista cu 

cetățenii din statele terțe admiși la acest program, în conformitate cu legislația în vigoare;  

 certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul 

candidaților la programele de formare psihopedagogică școlarizate în limba română și care 

nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română;  
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 dacă este cazul, se completează dosarul cu traducerea legalizată în limba română la actele 

de studii, actele de identitate, adeverinţa medicală. 

(2) Ȋnscrierea studenților de la licență, în regim universitar, admişi la programele de licenţă 

din cadrul UBc,  care doresc să urmeze, în paralel, cursurile programului de formare psihopedagogică 

din cadrul DPPD, Nivel I se face pe baza documentelor de la Art.12, alin. (1), de la punctele a), b), 

d), e) f), k) în copii simple și o adeverințǎ de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la 

care urmează programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se 

organizează programul de formare psihopedagogică. 

 NOTĂ: Candidații admiși au obligația ca pânǎ la semnarea contractelor de studii, sǎ aducǎ în 

original la secretariatul departamentului, documentele referitoare la actele de studii, pentru 

certificarea lor, „conform cu originalul”, secretariatul restituind originalele. 

 

B. Nivel II (de aprofundare) 

 

Art.12 (1) Înscrierile la cursurile Nivel II se fac la sediul DPPD al Universității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău. 

(2) Înscrierea la cursurile postuniversitare/masteranzi, zi Nivel II se face conform  art. 14, alin. 

(1) și alin.(2). 

(3) Înscrierile la programul de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică 

se realizează numai pentru specializările care se regăsesc în Clasificarea ocupaţiilor din România 

Coduri COR/2016. 

 (4) Admiterea la programele de formare psihopedagogică constă în susţinerea examenului de 

admitere sub forma unui interviu/chestionar motivațional de admitere, disponibil atât în format online 

cât şi fizic, conform Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare 

psihopedagogică din cadrul Universitǎții „Vasile Alecsandri” din Bacău”.  

 

Art.13  (1) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică 

nivel II, doar absolvenţi cu diplomă de licenţă  care cumulează următoarele condiţii:  

a) au absolvit programul de studii psihopedagogice Nivel I; 

b) au absolvit una din categoriile de studii menționate la Art. 1, alin. (3), b) sau urmează un 

program de studii de masterat în domeniul/domeniile de licenţă (cu excepția absolvenților de 

lungă durată din perioada anterioară aplicării ciclurilor de tip Bolognia); 

(2) Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru  profesia didactică Nivel II în 

regim postuniversitar, acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în 

învățământul liceal, postliceal și superior, cu satisfacerea a două condiții:  

a) acumularea a minimum 60 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică;  

b) este absolvent cu diplomă a uneia din următoarele categorii de studii, în domeniul diplomei 

de studii universitare de licență: 

 studii universitare de master; 

 studii universitare de lungă durată; 

 program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puțin 90 de credite; 

 program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată. 

(3) Pentru studenții în regim cu taxă înscrierea la Nivelul II, pe un alt domeniu decât cel de la 

licență, se face printr-o declarație pe proprie răspundere a solicitantului, inclusă în fișa tip de înscriere. 
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(4) Finanțarea de la buget la Nivelul II, se alocă studenților masteranzi care continuă studiile 

în același domeniu cu domeniul de licență. În caz contrar pot solicita înscrierea la programul de studii 

psihopedagogice, Nivel II conform punctului (3). 

 
Art.14 (1) Pentru înscrierea la programul psihopedagogic, Nivel II, în regim postuniversitar dosarul 

cuprinde următoarele documente: 

a) fișa de înscriere tip - formular disponibil pe pagina web a DPPDplatforma Universităţii 

sau sediul secretariatului; 

b) chestionar motivațional de admitere - formular disponibil pe site-ul DPPD/ platforma 

Universităţii sau sediul secretariatului; 

c) diploma de licenţă (sau adeverinţă licenţă pentru absolvenții de an curent)/absolvire a unui 

program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și foaia matricolă 

în copie simplă; 

d) Diploma de absolvire şi foaia matricolǎ a acesteia, în copii simple, a uneia din următoarele 

categorii de studii, în domeniul diplomei de studii universitare de licență:  

 studii universitare de master;  

 studii universitare de lungă durată;  

  program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puțin 90 de credite; 

  program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată, 

conform Ordinului MEN nr. 4129/16.07.2018: 

http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf ; 

e) certificatul de naştere în copie simplă; 

f) certificatul de căsătorie (după caz) în copie simplă; 

g) carte de identitate în copie simplă; 

h) certificat DPPD/adeverință absolvire Nivel I în copie simplă sau dovada îndeplinirii 

condiției de formare inițiala de Nivel I; 

i) dovada plății taxei de înmatriculare - 50 lei; 

j) adeverință de la locul de muncă (pentru cei ce lucrează în învățământ) în copie simplǎ; 

k) adeverință medicală în copie simplǎ, care menţionează că nu suferă de boli contagioase, 

ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. Dacă un candidat este în evidența cu 

boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma programul de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică; 

l)  dosar din plastic - doar pentru cei care aduc documentele în format fizic la sediul DPPD; 

m) Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European 

şi din Confederația Elvețiană care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente în 

altă țară europeană decât în România se completează dosarul cu:  

 atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate 

de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din 

Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie simplǎ;  

 scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea 

pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor 

postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în 

vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației lista cu 

cetățenii din statele terțe admiși la acest program, în conformitate cu legislația în vigoare; 
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 certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul 

candidaților la programele de formare psihopedagogică școlarizate în limba română și care 

nu prezintă acte  de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română, în copie simplǎ;  

 dacă este cazul se completează dosarul cu traducerea legalizată în limba română la actele 

de studii, actele de identitate, adeverinţa medicală. 
(2) Ȋnscrierea studenților la Nivelul II în regim universitar, admişi la programe de master 

din cadrul UBc, și absolvenți ai programelor de licența din cadrul UBc, care doresc să urmeze 

cursurile programului de formare psihopedagogică din cadrul DPPD, Nivel II se face pe baza 

documentelor de la Art. 14, alin. (1), de la punctele a), b), c), e), f), g), h), m) și o adeverințǎ de 

masterand eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în 

specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare 

psihopedagogică. 

NOTĂ: Candidații admiși au obligația ca pânǎ la semnarea contractelor de studii, sǎ aducǎ în 

original la secretariatul departamentului, documentele referitoare la actele de studii, pentru 

certificarea lor, „conform cu originalul”, secretariatul restituind originalele.   

 

Art.15 Candidaţii declaraţi admişi pentru a urma programul de formare psihopedagogică au 

obligaţia de a încheia, în vederea înmatriculării, contract de studii – pentru studenţii cu finanţare de 

la bugetul de stat, sau contract de studii + act adiţional – pentru studenţii cu taxă. Contractele şi actele 

adiţionale vor fi ridicate şi predate secretariatului Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic în termen de cel mult 7 zile de la data comunicării rezultatelor interviului. 

 

CAPITOLUL IV   

CURRICULUMUL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.16 Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: 

curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, prevăzute în Anexa 1 din Metodologia 

de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică. 

a) Curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii 

pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul nucleu cuprinde 

următoarele pachete de discipline: 

 discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite; 

 discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate – 12/17 credite. 

b) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru 

obţinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde 

următoarele pachete de discipline: 

 discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite; 

 discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite. 

Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opționale oferite de planul 

de învățământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.  

c) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o 

disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de 

învăţământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică. 
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Art.17 (1) Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30/35 de credite 

pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a 

(monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) şi în tabelul nr. 3 (Nivelul II), prevăzute în anexa 

nr.2. 

 (2) Programul de formare psihopedagogică de 30/35 de credite, corespunzător Nivelului I, se 

desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a 

programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 

didactică  aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4139/2022. 

(3) Programul de studii psihopedagogice de 30/35 de credite transferabile de extensie, 

necesare acumulării pachetului de 60/65 de credite, corespunzător Nivelelor I și II, se desfăşoară 

conform planului de învăţământ prevăzut în Tabelul nr. 3 din Anexa nr. 2, care face parte integrantă 

din Metodologia-cadru pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competențelor pentru profesia didactică. 

 

Art.18 Practica Pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de 

învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, 

corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea 

înscrisă pe diploma de licenţă a absolvenţilor, după caz. 

 

Art.19 Coordonatorul de practică pedagogică este un cadru didactic universitar care acordă 

consultanță metodologică studenților, monitorizează activitatea mentorului și a studenților, evaluează 

activitatea de practică a studenților, în colaborare cu mentorul de practică pedagogică, încheie situația 

școlară la practica pedagogică și arhivează portofoliile de practică pedagogică; 

 

Art.20 Mentorul de practică pedagogică asigură condițiile optime de desfășurare a stagiului de 

practică, pune la dispoziția studenților documente instituționale și curriculare, ghiduri metodologice, 

acordă consultanță metodologică studenților în elaborarea documentelor de practică și în susținerea 

activităților didactice de către studenți, implică și responsabilizează studenții în 

organizarea/desfășurarea/ monitorizarea de activități de analiză/(auto)evaluare a activităților practicii 

pedagogice, evaluează în mod continuu studenții, participă la evaluarea sumativă a studenților, 

realizată în colaborare cu coordonatorul de practică. 

  

Art.21  Activităţile didactice din cadrul modulului de pregătire psihopedagogică se organizează pe 

serii de curs şi grupe de seminar/laborator, potrivit reglementărilor în vigoare; Competenţele 

specifice, conţinutul disciplinelor de învăţământ, condiţiile de promovare, precum şi formele de 

evaluare sunt precizate în fişele disciplinelor. 

 

CAPITOLUL V 

MODUL DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.22 (1) Cursurile se vor derula în regim modular pentru absolvenţii cursurilor de licenţă,  în 

funcţie de structura anului universitar în curs.  

(2) Cursanţii care nu îşi achită obligaţiile financiare până la finalizarea studiilor vor fi 

exmatriculaţi. 

(3) Cursanţii au dreptul să se prezinte la sesiunea de examene numai dacă şi-au achitat toate 

obligaţiile profesionale şi financiare. 
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CAPITOLUL VI 

FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art.23 (1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru 

fiecare nivel de certificare. 

 (2) Examenul de absolvire constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta 

este un pachet de documente teoretice şi practice realizate în cadrul disciplinelor studiate la curs şi 

seminar, care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin 

parcurgerea programului de formare psihopedagogică. 

(3) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă 

câte 5 credite, distinct de cele 30 sau 60 de credite aferente disciplinelor și activităților didactice din 

curriculumul programului de formare psihopedagogică.  

 

CAPITOLUL VII  

CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
 

Art.24 Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea 

certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, 

respectiv: 

 absolvenţii studiilor universitare, care au finalizat programul de formare psihopedagogică 

de 30/35 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de 

certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a programului de formare 

psihopedagogică - Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în 

învăţământul preuniversitar obligatoriu; 

 absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică 

de 60/65 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de 

certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare 

psihopedagogică - Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în 

învăţământul liceal, postliceal şi superior. 

 

Art.25 (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate 

conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba 

română, şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului. 

 (2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I se 

eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de 

licenţă.  

 (3) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II se 

eliberează conform prezentului regulament și a legislației în vigoare. 

 (4) Absolvenţii, care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire 

psihopedagogică,  pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituția de învățământ 

superior, care va specifica disciplinele promovate. 

 

Art.26 (1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui 

număr de minimum 30/35 de credite transferabile, conform planului de învățământ prevăzut în Anexa 

nr. 1a, care face parte integrantă din Metodologia-cadru pentru organizarea programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică  aprobată prin OM nr. 

3850/02.05.2017, după cum urmează:  
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a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică 

fundamentală; 

b) 12/17 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică  și practică  

pedagogică de specialitate.  

(2) În cazul studiilor universitare de licență cu dublă specializare, numărul minim de credite 

necesar obținerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform 

planului de învățământ prevăzut în Anexa nr. 2b, care face parte integrantă din Metodologia-cadru de 

organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 

profesia didactică  aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4139/2022. Acestea rezultă din 

însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări.  

 

Art.27 (1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - 

nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi 

distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire 

asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.  

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -              

nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite 

corespunzătoare disciplinelor Didactica specializării (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).  

 

Art.28 Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii unui număr 

minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de 

credite de la nivelul II, după cum urmează:  

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică  

fundamentală;  

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică  și practică de  

specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări); 

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii 

psihopedagogice; 

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și  

practice de specialitate; 

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale. 

  

Art.29 (1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - 

nivelul II, într-un alt domeniu de licenţă absolvit, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la 

disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.  

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -            

nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite 

corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate. 

 

CAPITOLUL VIII  

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.30 Pentru candidaţii înscrişi, care doresc echivalări ale disciplinelor din planul de învăţământ 

al DPPD, vor aduce ca dovadă adeverinţe/foi matricole cu note pentru disciplinele respective, aceştia 

putând finaliza programul prin reînmatriculare/reînscriere cu echivalarea disciplinelor parcurse. 
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Art.31 Pentru absolvenţii de studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării 

ciclurilor de tip Bolognia, diploma de absolvire sau de licenţă este echivalentă cu diploma de studii 

universitare de master în specialitate (Legea 84/1995 cu 4, 5 şi respectiv 6 ani), în conformitate cu 

Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 153. 

 

Art.32 Ediția 6, revizia 0 a prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării în ședinţa 

Senatului universitar. 
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ANEXA 1 

Tabel 1 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică 
Nr. 

crt. 

Disciplinele de învățământ Perioada de studiu a 

disciplinei 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 

Totalul orelor Evaluare Cred

ite 

  Anul Sem. Nr. de săpt. C A C A Total   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. CURRICULUM-NUCLEU Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1. Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2. Pedagogie I 

- Fundamentele pedagogiei 

- Teoria și metodologia 

curriculumului 

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3. Pedagogie II 

- Teoria și metodologia instruirii 

- Teoria și metodologia evaluării 

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4.  Managementul clasei de elevi III 6 14 1 1 14 14 28 E 3 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica specializării II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Instruire asistată de calculator III 5 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (1) 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

7 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (2) 

III 6 12 - 3 - 42 42 C 2 

TOTAL nivelul I - - - - - 140 218 358 5E+3C 30 

Examen de absolvire nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

 

B. CURRICULUM EXTINS  Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) 

1. Psihopedagogia 

adolescenților, tinerilor și 

adulților 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

2. Proiectarea și managementul  

programelor educaționale  

  14 2 1 28 14 42 E 5 

Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate (obligatorii) 

3 Didactica domeniului și 

dezvoltări în didactica 

specializării (învățământ 

liceal, postliceal) 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

4 Practică pedagogică( în 

învățământul  liceal, 

postliceal) 

  14 - 3 - 42 42 C 5 

C. CURICULUM OPȚIONAL  

1 Metodologia cercetării 

educaționale 

 2 14 1 2 14 28 42 E 5 

2 Managementul organizației 

școlare 

 3 14 1 2 14 28 42 E 5 

TOTAL nivelul II - - - - - 112 140 252 5E+1C 30 

Examen de absolvire nivelul II - 4 2 - - - - - E 5 

TOTAL I și II      252 358 610 12E+4C 70 

Precizări:  

C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică).  
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ANEXA 2 

Tabelul 2a 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia 

didactică 

- monospecializare - 

Nr. 

crt. 

Disciplinele de învățământ Perioada de studiu a 

disciplinei 

Numărul 

de ore pe 

săptămână 

Totalul orelor Evaluare Credite 

  Anul Sem. Nr. 

de 

săpt. 

C A C A Tot

al 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1. Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2. Pedagogie I 

- Fundamentele pedagogiei 

- Teoria și metodologia 

curriculumului 

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3. Pedagogie II 

- Teoria și metodologia instruirii 

- Teoria și metodologia evaluării 

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4.  Managementul clasei de elevi III 6 14 1 1 14 14 28 E 3 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica specializării II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Instruire asistată de calculator III 5 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (1) 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

8 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (2) 

III 6 12 - 3 - 36 36 C 2 

TOTAL nivelul I - - - - - 140 218 358 5E+3C 30 

Examen de absolvire nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

Precizări:  

1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit 

standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10 - 12 săptămâni.  
2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului 
didactic.  
3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani.  
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Tabelul 2b 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia 

didactică 

- dublă specializare - 

Nr. 

crt. 

Disciplinele de învățământ Perioada de studiu a 

disciplinei 

Numărul 

de ore pe 

săptămână 

Totalul orelor Evaluare Credite 

  Anul Sem. Nr. 

de 

săpt. 

C A C A Tot

al 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1. Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2. Pedagogie I 

- Fundamentele pedagogiei 

- Teoria și metodologia 

curriculumului 

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3. Pedagogie II 

- Teoria și metodologia instruirii 

- Teoria și metodologia evaluării 

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4.  Managementul clasei de elevi II 6 14 1 1 14 14 28 E 3 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica specializării A II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

5 Didactica specializării B III 5 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Instruire asistată de calculator III 6 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (1)  

– specializarea A- 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

8 Practică pedagogică în 

învățământul preuniversitar 

Obligatoriu (2)  

– specializarea B- 

III 6 12 - 3 - 42 42 C 2 

TOTAL nivelul I - - - - - 168 246 414 6E+3C 35 

Examen de absolvire nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

 Precizări:  

1. Precizările de la tabelul nr. 2a) "Plan de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de 

credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică" (monospecializare) se aplică şi în cazul 

programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.  

2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de 

certificare pentru profesia didactică. 
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Tabelul nr. 3 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de certificare 

pentru profesia didactică 

 - absolvenţi de programe de master în domeniul diplomei de licenţă- 

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1. Psihopedagogia 

adolescenților, tinerilor și 

adulților 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

2. Proiectarea și managementul  

programelor educaționale  

  14 2 1 28 14 42 E 5 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

3 Didactica domeniului și 

dezvoltări în didactica 

specializării (învățământ 

liceal, postliceal, după caz) 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

4 Practică pedagogică (în 

învățământul  liceal, 

postliceal, după caz) 

  14 - 3 - 42 42 C 5 

Discipline  opționale   

1 Metodologia cercetării 

educaționale 

  14 1 2 14 28 42 E 5 

2 Managementul organizației 

școlare 

  14 1 2 14 28 42 E 5 

TOTAL nivelul II - - - - - 112 140 252 5E+1

C 

30 

Examen de absolvire nivelul II - 4 2 - - - - - E 5 

Precizări:  

1. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică).  

2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic. 

 


