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ROMÂNIA 
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ŞI INOVĂRII 
UNIVERSITATEA „VASILE 
ALECSANDRI” DIN BACĂU 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC 

Catedra de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei 
  

 
 
 

 
REGULAMENT - CADRU 

de organizare şi funcŃionare a Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 
Titlul I 

 DispoziŃii generale 
 

Art. l. - (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) se organizează 
şi funcŃionează în conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.84/1995 modificată şi 
republicată, art. 55, alin. (4), art. 68, 83, 84 şi 86, ale Legii 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, art. 51, ale ordinelor Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi ale 
reglementărilor interne ale fiecărei instituŃii de învăŃământ superior. 

(2) Organizarea şi funcŃionarea D.P.P.D. se adaptează prevederilor Legii 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, art. 9, alin. (5) şi (6). 

Art. 2. - (1) D.P.P.D. este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului 
universitar, abilitată să asigure formarea iniŃială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi 
practică, a studenŃilor şi absolvenŃilor învăŃământului universitar în vederea obŃinerii dreptului de 
a profesa în învăŃământ, potrivit legii. 

(2)  D.P.P.D. este abilitat să organizeze şi activităŃi din sfera formării continue a personalului 
didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi 
activităŃi specifice de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică, potrivit legii şi 
reglementărilor interne ale fiecărei universităŃi. D.P.P.D. poate participa, sub egidă proprie, la 
competiŃia pentru finanŃarea cercetării prin granturi şi contracte organizată de CNCSIS.  

(3)  D.P.P.D. poate organiza studii universitare de masterat în domeniul ştiinŃelor educaŃiei, 
cu condiŃia să facă dovada că dispune de competenŃele de cercetare/formare necesare acestui 
ciclu de studii. Pentru organizarea programelor de masterat, D.P.P.D. trebuie să parcurgă 
procedurile de acreditare potrivit prevederilor Metodologiei ARACIS privind asigurarea calităŃii, 
autorizarea de funcŃionare provizorie şi acreditarea programelor de studii, de masterat. 

(4)  D.P.P.D. poate organiza structuri şi programe de analiză şi dezvoltare pedagogică 
internă, pentru instituŃia de învăŃământ superior în care funcŃionează, în scopul dezvoltării şi 
implementării tehnologiilor specifice învăŃământului universitar şi a managementului pedagogic 
al calităŃii în universitate. 

Art. 3. - D.P.P.D. se individualizează ca structură instituŃională distinctă a UniversităŃii, prin 
următoarele elemente: 
a) misiune şi obiective specifice; 
b) studenŃi proprii înscrişi la modulul de pregătire psihopedagogică şi la celelalte programe 

de studii organizate de D.P.P.D.; 
c) structuri profesional - ştiinŃifice şi administrative interne, stabilite potrivit nevoilor de 

funcŃionare optimă; 
d) conducere proprie, prin consiliu şi director; 

       e) servicii distincte de secretariat şi evidenŃă a activităŃii. 
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Titlul II  
Misiune şi obiective 

 
Art. 4. - Misiunea D.P.P.D.  vizează  trei componente principale: 
a) formarea iniŃială pentru profesiunea didactică a studenŃilor şi, după caz, a absolvenŃilor 

învăŃământului universitar, în vederea dobândirii competenŃelor şi a atestării oficiale 
necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăŃământul preuniversitar şi universitar: 

b) formarea continuă şi perfecŃionarea pregătirii personalului didactic, prin programe de 
formare/perfecŃionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum 
şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de obŃinere a gradelor didactice 
de către personalul didactic din învăŃământul preuniversitar; 

c) cercetarea ştiinŃifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinŃelor educaŃiei, în 
concordanŃă cu necesităŃile de perfecŃionare a procesului de învăŃământ şi cu perspectivele 
de evoluŃie a învăŃământului şi a ştiinŃelor educaŃiei pe plan naŃional şi european. 

Art. 5. - Pentru realizarea misiunii sale, D.P.P.D. colaborează cu facultăŃile în scopul  
îndeplinirii următoarelor obiective: 
a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de înaltă calitate, 

în acord cu direcŃiile actuale şi de perspectivă în domeniul tehnologiei educaŃionale, al 
teoriei şi practicii curriculumului, al psihologiei învăŃării, al tehnologiei informaŃiei şi 
comunicării, al proiectării şi evaluării în condiŃii de calitate şi eficienŃă a procesului de 
învăŃământ; 

b) realizarea unui învăŃământ formativ, modern, centrat pe studenŃi şi orientat pragmatic spre 
nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene; 

c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecŃionării personalului 
didactic, potrivit cerinŃelor unui învăŃământ modern şi eficient; 

d) conectarea directă a învăŃământului la cercetarea ştiinŃifică, antrenarea studenŃilor şi a 
celorlalŃi cursanŃi în elaborarea de studii pe temele actuale ale pedagogiei, ale psihologiei 
educaŃiei, ale didacticilor de specialitate şi ale celorlalte ştiinŃe implicate în procesul 
educaŃional; 

e) realizarea de programe de cercetare în ştiinŃele educaŃiei, orientate spre temele 
fundamentale şi spre priorităŃile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de 
educaŃie şi ale integrării europene a programelor de formare psihopedagogică. 

 
Titlul III 

Curriculumul şi organizarea procesului de învăŃământ 
pentru formarea iniŃială în profesia didactică 

 
Art. 6. - (1) Curriculumul D.P.P.D. cuprinde sistemul integrat al obiectivelor, disciplinelor, 

formelor de predare, învăŃare şi evaluare menit să asigure dobândirea de către studenŃi a 
competenŃelor necesare exercitării profesiei didactice. Structura curriculumului, precum şi 
eşalonarea conŃinuturilor şi activităŃilor didactice pe parcursul programului de studii 
psihopedagogice sunt stabilite prin următoarele elemente corelate: 

a) planul de învăŃământ; 
b) formele activităŃilor didactice (cursuri, seminare, laboratoare, practică); 
c) modalităŃile de evaluare/promovare (examene, colocvii, verificări practice, portofolii,    

teste docimologice, proiecte etc.); 
d) fişele disciplinelor (cu precizarea competenŃelor, structurii conŃinuturilor, formelor de 
evaluare etc.); 
e) modalitatea de finalizare a programului de studii (examen de absolvire, care constă în 
elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic). 
(2) Planul de învăŃământ al programului de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. pentru 

nivelul I de certificare pentru profesia didactică şi nivelul II este standardizat la nivel naŃional şi 
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aprobat prin Ordin al M.Ed.C.T. Curiculumul programului de studii psihopedagogice cuprinde 
trei componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opŃional. 

a) curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice de pregătire 
psihopedagogică fundamentală, didactică şi practică de specialitate obligatorii pentru nivelele I 
şi II de certificare pentru profesia didactică; 

b) curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităŃile didactice obligatorii de 
extensie a pregătirii psihopedagogice, didactice şi practice de specialitate pentru obŃinerea 
nivelului II de certificare pentru profesia didactică; 

c) curriculumul opŃional este alcătuit din două pachete de discipline opŃionale, studenŃii 
având obligaŃia de a alege câte o disciplină din fiecare pachet, pentru obŃinerea nivelului  II de 
certificare pentru profesia didactică. 

Art. 7. - (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. este conceput, structurat 
şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. ObŃinerea creditelor necesare celor două 
niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, 
recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. Pachetele de credite alocate disciplinelor şi 
numărul de credite pentru examenele de finalizare a programului de studii psihopedagogice sunt 
standardizate la nivel naŃional prin ordin al M.Ed.C. 

(2) Acumularea unui număr minim de 30 de credite transferabile la nivelul I (iniŃial) şi a 
unui număr minim de 60 de credite la nivelul II (de aprofundare) din cadrul programului de 
studii psihopedagogice, acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul de exercitare a 
profesiei didactice în învăŃământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii, şi obŃinerea  
certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

(3)  Reglementările privind modul de obŃinere a creditelor de studii, recunoaşterea, 
transferul şi mobilitatea creditelor sunt similare cu cele aplicate celorlalte domenii de 
specializare, potrivit legii şi prevederilor cartei universitare, precum şi cerinŃelor de 
compatibilizare cu ECTS (European Credit Transfer System). 

Art. 8. - (1) Disciplinele şi activităŃile didactice prevăzute în planul de învăŃământ al 
D.P.P.D., împreună cu sistemul de alocare şi obŃinere a creditelor, sunt reunite în două programe 
de studii psihopedagogice distincte, pentru nivelul I şi nivelul II  de certificare, respectiv:  

a) programul de studii psihopedagogice corespunzător nivelului I, de 30  de credite, se oferă 
studenŃilor pe parcursul studiilor universitare de licenŃă şi absolvenŃilor de studii 
universitare de licenŃă în regim postuniversitar. AbsolvenŃii studiilor universitare care au 
finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător nivelului I 
de certificare pentru profesia didactică, obŃin Certificatul de absolvire a DPPD, nivelul I, 
care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul preuniversitar 
obligatoriu. 

b) programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare 
acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelului II, se oferă doar 
absolvenŃilor de învăŃământ universitar care au absolvit nivelul I pe parcursul sau după 
finalizarea studiilor universitare de licenŃă. AbsolvenŃii studiilor universitare care au 
finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător nivelului II 
de certificare pentru profesia didactică, obŃin Certificatul de absolvire a DPPD, nivelul II, 
care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi 
superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenŃă. 

Înscrierea la examenul de definitivat este condiŃionată de obŃinerea Certificatului de absolvire a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.  

(2)  Pentru studenŃii sau absolvenŃii cu o singură specializare, numărul minim de credite 
necesar obŃinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 30 de credite, iar în 
cazul specializărilor duble, numărul minim de credite necesar obŃinerii nivelului I de certificare 
pentru profesia didactică este de 35 de credite, rezultate din însumarea a 5 credite 
corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. ObŃinerea Certificatului de absolvire a 
DPPD, nivelul I, este condiŃionat de parcurgerea integrală a programului de studii 
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psihopedagogice şi de promovarea examenului de evaluare finală (portofoliul didactic). 
(3)  În cazul studenŃilor de la învăŃământul de zi, disciplinele şi activităŃile didactice se 

parcurg şi se promovează în anii de studiu şi în semestrele prevăzute în planul de învăŃământ. În 
cazul abaterilor de la parcursul de studiu prevăzut de planul de învăŃământ prin nepromovarea, 
amânarea sau obŃinerea în avans a unor credite (discipline) se aplică prevederile legii şi ale 
cartei universitare, precum şi a regulamentelor referitoare la promovare şi la regimul studiilor.  
 (4) În cazul formelor de învăŃământ ID sau FR, disciplinele şi activităŃile didactice se 
parcurg de studenŃi în acelaşi regim ca şi studenŃii de la curs de zi sau de la curs postuniversitar, 
cu respectarea condiŃiilor specifice acestor forme prevăzute de legislaŃia în vigoare. Regimul 
acestor studii este cu taxă.  

(5) AbsolvenŃii de învăŃământ superior care doresc să dobândească certificarea pentru 
profesia didactică se pot înscrie la D.P.P.D. şi pot urma programul de studii psihopedagogice 
într-o perioadă compactă, pe durata unui an universitar, parcurgând disciplinele şi activităŃile 
didactice în formaŃii distincte sau împreună cu anii de studiu şi cu formaŃiile de studenŃi de la 
specializările în care doresc să obŃină certificatul de atestare didactică. Regimul acestor studii 
este cu taxă. 

Art. 9. - ActivităŃile didactice din cadrul modulului de pregătire psihopedagogică se 
organizează pe serii de curs şi grupe de seminar şi laborator, potrivit reglementărilor în vigoare. 
CompetenŃele specifice, conŃinutul disciplinelor de învăŃământ, condiŃiile de promovare, 
precum şi formele de evaluare sunt precizate în fişele disciplinelor. Pentru disciplinele care 
vizează tehnologiile informatice moderne, D.P.P.D. pune la dispoziŃia studenŃilor Laboratorul 
de instruire asistată de calculator. 

Art. 10. - (1) Practica pedagogică a studenŃilor se organizează pe grupe şi subgrupe în 
unităŃi de învăŃământ preuniversitar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, vocaŃional şi, după caz, 
de învăŃământ special. Practica pedagogică se organizează şi desfăşoară în unităŃi - pilot, 
stabilite de comun acord cu inspectoratele şcolare, dintre unităŃile de învăŃământ care pot oferi 
modele autentice de învăŃare şi exercitare a profesiunii didactice sub aspect pedagogic, ştiinŃific, 
didactic şi deontologic. 

(2) Practica pedagogică a studenŃilor cuprinde următoarele tipuri de activităŃi: 
a) activităŃi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiv-educativ 

din unităŃile de învăŃământ preuniversitar; 
b) activităŃi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor; 
c) activităŃi de planificare şi proiectare a procesului de instruire, învăŃare şi evaluare; 
d) activităŃi didactice efective, constând în proiectarea, realizarea şi evaluarea lecŃiilor (a 

unităŃilor de învăŃare), finalizate prin susŃinerea unei lecŃii de probă; 
e) activităŃi de cunoaştere şi rezolvare a problemelor specifice managementului instituŃiilor 
de învăŃământ. 
(3) Practica pedagogică a studenŃilor este asigurată de profesori din învăŃământul 

preuniversitar, care au statutul de mentori de practică pedagogică. Statutul de mentor de practică 
pedagogică se acordă de către D.P.P.D., în colaborare cu inspectoratul şcolar. 

a) Pentru acordarea statutului de mentor de practică pedagogică, D.P.P.D. poate organiza 
programe speciale de formare/perfecŃionare finanŃate din surse proprii, finalizate prin 
atestate oficiale privind calitatea de mentor. 

b) În categoria mentorilor de practică pedagogică pot fi cuprinşi şi directorii instituŃiilor de 
învăŃământ care au statut de unităŃi - pilot, pentru activităŃile vizând problemele de 
management educaŃional şi şcolar, parteneriat, relaŃiile cu familia şi cu comunitatea. 

c) Plata mentorilor de practică pedagogică se efectuează prin acordarea sporului la salariul 
de încadrare prevăzut de legislaŃia în vigoare. 

(4) Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic 
universitar, având cel puŃin funcŃia didactică de asistent universitar, cu respectarea Legii 
128/1997, (art. 80 al. 1, c şi art.81 al.1, d).  Acesta întocmeşte tematica practicii, controlează 
activitatea desfăşurată de studenŃi, evaluează prestaŃia studenŃilor şi acordă notele la colocviul 
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de practică. ActivităŃile de practică pedagogică sunt cuprinse în posturi didactice potrivit 
prevederilor Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

 
(5) StudenŃii au obligaŃia de a respecta normele de conduită morală impuse de deontologia 

profesiunii didactice, precum şi normele de conduită specifice impuse de instituŃia de 
învăŃământ în care se efectuează practica pedagogică. Abaterile se sancŃionează cu pierderea 
calităŃii de practicant şi, în consecinŃă, a calităŃii de student al D.P.P.D. 

 
Titlul IV 

 Regimul studiilor şi contractul de studii 
 

Art. 11. - (1) Înscrierea la programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. este 
permisă studenŃilor şi absolvenŃilor studiilor universitare care doresc să obŃină certificatul de 
absolvire a D.P.P.D. nivelul I pentru învăŃământul preuniversitar obligatoriu şi nivelul II pentru 
învăŃământul liceal, posliceal şi superior, în specializarea corespunzătoare diplomei de licenŃă 
(de master), în condiŃiile prevăzute de lege. 
         (2) Admiterea studenŃilor / absolvenŃilor de învăŃământ superior la programul de studii 
psihopedagogice se face pe baza susŃinerii unui interviu, pentru evitarea şcolarizării unor 
persoane aflate în imposibilitate fizică sau psihică de a profesa în învăŃământ. 

(3) În cazul absolvenŃilor de studii universitare, dreptul de a se înscrie la programul de 
studii psihopedagogice se obŃine pe baza diplomei de licenŃă, cu respectarea prevederilor 
stabilite de lege şi de regulamentul D.P.P.D. aprobat de senatul universităŃii.    

Art. 12. - (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. poate fi urmat în 
regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, în funcŃie de regimul în care 
studenŃii sunt înmatriculaŃi la specializarea de bază, potrivit prevederilor legale şi ale cartei 
universitare. 

(2) StudenŃii care, la specializarea de bază, sunt înmatriculaŃi în regim de subvenŃie de la 
bugetul de stat au dreptul să opteze pentru parcurgerea programului de studii psihopedagogice 
în acelaşi regim de subvenŃie, cu respectarea următoarelor condiŃii: 

a) studenŃii pot beneficia de subvenŃia de la bugetul de stat pentru un singur parcurs de 
studiu, pe durata legală a acestuia şi numai pentru numărul de credite corespunzătoare 
primului nivel de certificare pentru profesia didactică; 

b) refacerea parcursului de studiu la disciplinele nepromovate, prelungirile de şcolarizare şi 
repetarea examenului de absolvire se suportă de către studenŃi sub forma taxelor, potrivit 
reglementărilor în vigoare. 

(3) StudenŃii care, la specializarea de bază, sunt înmatriculaŃi în regim cu taxă păstrează 
regimul cu taxă şi în cazul programului de studii psihopedagogice. Cuantumul taxei se aprobă 
de Senatul universitar, la propunerea D.P.P.D. 

(4) Regimul studiilor la programul de studii psihopedagogice al D.P.P.D. se stabileşte la 
începutul fiecărui an universitar, în funcŃie de regimul pe care studentul îl are în cadrul 
studiilor de licenŃă la care este înmatriculat. 

(5)  SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază, în funcŃie de 
numărul de studenŃi echivalenŃi, potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de C.N.F.I.S., 
luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului de studii oferit de D.P.P.D. 

(6)  AbsolvenŃii studiilor universitare de licenŃă pot urma programul de studii 
psihopedagogice  postuniversitare oferit de D.P.P.D. numai în regim cu taxă.  

(7)  Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se 
stabileşte anual de senatul universităŃii. 

Art. 13. - (1) Înscrierea, regimul studiilor, precum şi drepturile şi obligaŃiile studenŃilor 
sunt precizate printr-un act adiŃional la contractul general de studii încheiat între fiecare student 
şi Universitate. 

a) Actul adiŃional se încheie, de regulă, la începutul studiilor universitare, după încheierea 
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contractului general de studii şi în funcŃie de regimul studiilor în care studenŃii sunt 
înmatriculaŃi în urma concursului de admitere. 

b) Actul adiŃional poate fi încheiat, la cererea studenŃilor, şi pe parcursul studiilor 
universitare. În acest caz, actul adiŃional va cuprinde precizări privind parcurgerea 
disciplinelor neefectuate şi promovarea examenelor de diferenŃă. 

c) Actul adiŃional prevede regimul studiilor, disciplinele de învăŃământ, succesiunea 
acestora pe semestre şi ani de studiu, formele de evaluare şi condiŃiile de promovare. 

(2) În cazul absolvenŃilor învăŃământului superior care doresc să parcurgă programul de 
studii psihopedagogice într-o perioadă compactă de un an universitar, se încheie un contract de 
studii cu D.P.P.D. În acest caz, regimul studiilor este cu taxă, iar cuantumul taxei se stabileşte 
anual de senatul universităŃii. 

(3) Drepturile şi obligaŃiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii 
psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de 
studii încheiat cu D.P.P.D., potrivit reglementărilor interne ale universităŃii.  

Art. 14. - Pentru obŃinerea certificatului de profesor, candidaŃii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiŃii: 
   a) promovarea examenelor aferente cursurilor obligatorii şi opŃionale; 
   b) promovarea examenului de absolvire a programului de studii psihopedagogice, nivelul I 
(constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic - cuprinde o selecŃie din materialele 
realizate la disciplinele planului de învăŃământ, care atestă nivelul şi calitatea competenŃelor 
dobândite de absolvenŃi);  
c) promovarea examenului de absolvire a programului de studii psihopedagogice, nivelul II 
(constă în elaborarea şi susŃinerea unui portofoliu didactic - cuprinde o selecŃie din materialele 
realizate la disciplinele planului de învăŃământ, care atestă nivelul şi calitatea competenŃelor 
dobândite de absolvenŃi). 
  

Titlul V 
Formarea continuă şi perfecŃionarea personalului didactic. 

Cercetarea ştiinŃifică 
 

Art. 15. – (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să 
organizeze examenele pentru obŃinerea gradelor didactice de către personalul didactic din 
învăŃământul preuniversitar la specializările la care facultăŃile sunt autorizate de Ministerul 
EducaŃiei şi Cercetării. ActivităŃile aferente examenelor de obŃinere a gradelor didactice cuprind: 

a) organizarea cursurilor de pregătire în specialitate şi în domeniul psihopedagogiei şi al 
didacticilor de specialitate; 

b) organizarea probelor scrise şi orale din cadrul examenelor de obŃinere a definitivatului şi 
a gradului didactic II, potrivit normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 

c) organizarea colocviului de admitere, asigurarea coordonatorilor pentru elaborarea 
lucrărilor metodico - ştiinŃifice şi a comisiilor pentru inspecŃia specială şi susŃinerea lucrării 
pentru obŃinerea gradul didactic I; 
d) elaborarea analizelor şi a rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de 
obŃinere a gradelor didactice şi transmiterea  acestora la M.Ed.C. în vederea întocmirii   
recomandărilor la nivel naŃional. 
(2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în colaborare cu facultăŃile, 

organizează cursuri de perfecŃionare a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar în 
sistem modular, cotate cu unităŃi de credite profesionale transferabile, potrivit reglementărilor 
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi ale Centrului NaŃional de Formare a Profesorilor din 
ÎnvăŃământul Preuniversitar. 

Art. 16. - (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic desfăşoară activităŃi de 
cercetare ştiinŃifică prin programe şi structuri proprii de cercetare, precum şi în colaborare cu 
celelalte structuri de cercetare din cadrul instituŃiei de învăŃământ superior. Cercetarea 
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ştiinŃifică vizează: 
a) realizarea de studii şi investigaŃii constatative privind situaŃia de fapt a învăŃământului, 

sub diferite aspecte; 
b) elaborarea de proiecte de raŃionalizare şi de creştere a eficienŃei învăŃământului în acord 

cu tendinŃele actuale pe plan naŃional şi internaŃional; 
       c) efectuarea de studii de expertiză şi consultare, pe bază de investigaŃii concrete, pentru 

organismele de conducere şi administrare a învăŃământului pe plan local şi regional 
(inspectorate şcolare, conduceri de şcoli, casele corpului didactic, centrele de asistenŃă 
psihopedagogică şi altele); 

d) prestarea unor servicii de consultanŃă psihologică şi pedagogică, de orientare în carieră 
pentru persoane fizice sau pentru instituŃii şi agenŃi economici; 

e) valorificarea rezultatelor cercetării prin participarea la conferinŃe/ simpozioane naŃionale 
şi internaŃionale şi publicarea de articole şi studii în reviste de specialitate. 

(2)  În funcŃie de volumul şi dinamica programelor de cercetare, Departamentul poate 
organiza structuri de cercetare de tipul centrelor şi laboratoarelor de cercetare. 

(3)  Programele de cercetare ale Departamentului se derulează sub forma proiectelor 
obŃinute prin competiŃia organizată de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din 
ÎnvăŃământul Superior, a contractelor de cercetare încheiate cu beneficiarii şi a temelor de 
cercetare prevăzute în planul propriu de cercetare ştiinŃifică şi finanŃate din surse proprii.  

 
Titlul VI 

 Organizare, conducere şi finanŃare 
 

Art. 17. - (1) D.P.P.D. este o structură universitară didactico-ştiinŃifică şi administrativă 
subordonată direct Senatului universitar şi funcŃionează cu aprobarea Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, potrivit legii şi prevederilor cartei universitare. 

(2) ActivităŃile didactice la disciplinele din planul de învăŃământ al D.P.P.D. sunt asigurate 
atât de una sau mai multe catedre de specialitate (pedagogie, psihologie, didactică), cât şi de 
catedrele facultăŃilor cu care departamentul colaborează. Acestea funcŃionează pe baza statelor 
de funcŃii de personal didactic, aprobate de senatul universităŃii, potrivit legii. Posturile 
didactice sunt ocupate de personal didactic titular sau asociat, potrivit prevederilor legale şi în 
concordanŃă cu standardele de calitate a personalului profesoral. Aceste catedre pot cuprinde şi 
posturile didactice constituite la specializarea Pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar. 

Art. 18. - (1) Conducerea D.P.P.D. se realizează prin consiliu şi director, potrivit legii şi 
prevederilor cartei universitare. 

  (2) Consiliul D.P.P.D. cuprinde 11membri şi este format din: 
a) 8 cadre didactice titulare, din care 3 reprezentanŃi ai catedrelor de specialitate 

(pedagogie, psihologie, didactică) şi 5 reprezentanŃi ai facultăŃilor cu care D.P.P.D. 
colaborează. ComponenŃa nominală a consiliului rezultă din alegeri, pe baza normei de 
reprezentare, potrivit regulamentului de organizare a alegerilor academice; 

b) un reprezentant al studenŃilor; 
c) un reprezentant al absolvenŃilor; 
d) un reprezentant al angajatorilor (inspector şcolar, director de şcoală). 
  (3) Consiliul D.P.P.D. are următoarele atribuŃii: 
a) elaborează strategia de dezvoltare a D.P.P.D. în materie de programe de studii, 

tehnologie didactică şi cercetare ştiinŃifică; 
b) coordonează activităŃile didactice din cadrul programului de studii psihopedagogice, 

potrivit curriculumului naŃional aprobat de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 
c) avizează statul de funcŃii de personal didactic al catedrelor de specialitate; 
d) organizează cursurile de pregătire şi examenele pentru obŃinerea gradelor didactice de 

către personalul didactic din învăŃământul preuniversitar, în colaborare cu facultăŃile, 
potrivit metodologiei aprobate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 
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e) elaborează şi propune senatului proiecte de programe de învăŃământ postuniversitar şi de 
perfecŃionare a personalului didactic şi asigură derularea în bune condiŃii a programelor 
aprobate; 

f) coordonează activitatea structurilor de cercetare şi derularea programelor de cercetare 
constituite în subordinea D.P.P.D.;  

g) coordonează aplicarea, la nivelul D.P.P.D., a planului de venituri şi cheltuieli potrivit 
reglementărilor privind conducerea prin bugete a structurilor universitare; 

h) dezvoltă relaŃii de parteneriat cu inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi cu 
unităŃile de învăŃământ în realizarea sarcinilor privind formarea iniŃială, continuă şi 
perfecŃionarea personalului didactic, precum şi în realizarea în comun a unor programe 
de formare şi cercetare ştiinŃifică. 

  (4) Consiliul D.P.P.D. este prezidat de director, ales dintre membrii consiliului, potrivit 
regulamentului de organizare a alegerilor academice. Directorul este un cadru didactic titular, 
cu norma de bază în una dintre catedrele de specialitate (pedagogie, psihologie, didactică), 
având funcŃia didactică de profesor universitar sau conferenŃiar universitar. Directorul 
reprezintă D.P.P.D. în raporturile cu celelalte structuri universitare şi cu departamentele 
similare din alte instituŃii de învăŃământ superior, răspunde de îndeplinirea atribuŃiilor 
consiliului D.P.P.D., asigură conducerea operativă şi semnează diplomele şi certificatele de 
studii, precum şi celelalte documente emise sub egida D.P.P.D. Directorul D.P.P.D. este 
membru de drept în senatul universităŃii. 
 (5) Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenŃă, D.P.P.D. dispune de 
secretariat propriu. Acesta asigură evidenŃa studenŃilor, a cursanŃilor şi a cadrelor didactice 
înscrise la examenele pentru gradele didactice, a documentelor şi a actelor normative referitoare 
la activitatea departamentului, efectuează corespondenŃa cu facultăŃile universităŃii,  
inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, realizează 
celelalte sarcini specifice activităŃii de secretariat.  

Art. 19. - (1) În cadrul D.P.P.D. se pot constitui structuri profesional - ştiinŃifice şi 
administrative interne, stabilite potrivit nevoilor de funcŃionare optimă, în funcŃie de volumul şi 
natura activităŃilor desfăşurate. Aceste structuri pot fi de tipul centrelor specializate pe domenii 
de activitate sau şi pe obiective, respectiv: 

a) Centrul pentru pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar (constituit pentru 
coordonarea programului de studii de licenŃă la specializarea Pedagogia învăŃământului 
primar şi preşcolar); 

b) Centrul pentru formarea iniŃială a profesorilor pentru învăŃământul general obligatoriu şi 
liceal; 
c) Centrul pentru coordonarea programelor de formare continuă şi de perfecŃionare a 

personalului didactic; 
d) Centrul de cercetare în ştiinŃele educaŃiei; 
e) Centrul de analiză şi dezvoltare pedagogică academică (pentru dezvoltarea şi 

implementarea tehnologiilor specifice învăŃământului universitar şi a managementului 
pedagogic al calităŃii în universitatea în care funcŃionează D.P.P.D.). 

(2) Conducerea fiecărui centru este asigurată de consiliu şi de director. Consiliul este 
format din 5-7 membri, având o componenŃă adecvată domeniului de activitate şi obiectivelor 
pentru care este constituit centrul. Directorul centrului este un cadru didactic titular, având 
specialitatea adecvată domeniului de activitate a centrului şi funcŃia didactică de profesor 
universitar sau conferenŃiar universitar. 

Art. 20. - (1) FinanŃarea activităŃilor desfăşurate în cadrul D.P.P.D. se asigură din subvenŃii 
de la bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. 
Principalele destinaŃii ale utilizării veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi cheltuieli 
sunt precizate prin bugetul D.P.P.D., elaborat potrivit legii şi reglementărilor interne ale  
universităŃii. Structura planului de venituri şi cheltuieli al departamentului se elaborează anual în 
conformitate cu metodologia de finanŃare a universităŃii. 
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Titlul VII 

Evaluarea internă şi asigurarea calităŃii educaŃiei 
 

Art. 21. - (1) Evaluarea internă şi asigurarea calităŃii programelor de studii şi de cercetare 
ştiinŃifică organizate de D.P.P.D. se efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor 
structurilor şi programelor universitare. În conformitate cu acest cadru legislativ, domeniile în 
funcŃie de care sunt evaluate programele oferite de D.P.P.D. sunt: 

a) capacitatea instituŃională;  
b) eficacitatea educaŃională; 
c) managementul calităŃii. 
(2) Principalele demersuri prin care se evaluează şi se asigură calitatea sunt monitorizarea 

şi evaluarea periodică. 
Art. 22 - (1) Monitorizarea unui program de studii constă în compararea sistematică a 

situaŃiei actuale cu situaŃia de referinŃă definită prin standardele şi indicatorii de performanŃă în 
baza cărora programul a fost aprobat, în scopul identificării discrepanŃelor şi al intervenŃiei 
operative. Monitorizarea se distinge prin caracterul ei relativ continuu, în sensul unei frecvenŃe 
mai mari decât a evaluărilor periodice, precum şi prin orientarea spre ameliorările operative şi 
rezolvarea punctuală a problemelor, prevenind acumularea acestora. Monitorizarea este 
procesul prin care se asigură controlul şi menŃinerea standardelor de calitate în perioada dintre 
evaluările periodice. 

(2)  Modalitatea principală a monitorizării programelor de studii este analiza colegială. 
Aceasta constă în abordarea de echipă, prin cooperare şi dezbatere de grup, a problemelor 
privind evaluarea şi asigurarea calităŃii programelor de studii. Analiza colegială se desfăşoară, 
de regulă, în cadrul catedrelor de specialitate care coordonează programul de studii monitorizat, 
la care sunt invitate toate cadrele didactice care asigură predarea disciplinelor din cadrul 
programului de studii, indiferent de catedra din care fac parte. 

(3)  Demersurile de monitorizare urmăresc pas cu pas derularea programului de studii şi se 
întemeiază pe date concrete, pe rezultate şi pe informaŃii factuale. În funcŃie de evoluŃia concretă 
a fiecărui program de studii, de natura problemelor şi evenimentelor ce apar pe parcurs, 
monitorizarea se realizează prin demersuri cum sunt: 

a) analiza structurii planului de învăŃământ; 
b) analiza conŃinutului programelor tematice ale disciplinelor; 
c) stabilirea posturilor didactice, repartizarea disciplinelor în funcŃie de competenŃele, de 

funcŃia didactică şi de realizările ştiinŃifice dovedite ale personalului didactic; 
d) analiza rezultatelor învăŃării, exprimate prin performanŃele (notele, calificativele) 

obŃinute de studenŃi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene, la examenele de finalizare 
a studiilor, precum şi prin indicatorii de succes/insucces; 

e) analiza prestaŃiei cadrelor didactice (proiectare, predare, evaluare, consiliere) şi a 
relaŃiei dintre calitatea predării şi rezultatele învăŃării. 

(4) Analizele din cadrul demersurilor de monitorizare se organizează în principalele 
momente ale fiecărui an universitar, respectiv: la începutul anului, la finalul sesiunilor de 
examene, la finalul anului universitar, după încheierea examenelor de finalizare a studiilor. 
Analizele se pot organiza şi pe parcursul semestrelor dacă apar probleme speciale care necesită o 
rezolvare operativă. 

Art. 23 - (1) Evaluarea periodică a unui program de studii constă în verificarea 
îndeplinirii standardelor de calitate şi a indicatorilor de performanŃă în principalele momente ale 
derulării programului, respectiv:  

a) la finalul fiecărui an de studiu; 
b) la finalizarea unui ciclu de studii; 
c) la o perioadă de maximum 5 ani de la ultima evaluare periodică. 
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(2)  Evaluarea periodică a programelor de studii este realizată de către comisiile pentru 
evaluarea internă şi asigurarea calităŃii educaŃiei constituite pentru fiecare program de studii 
psihopedagogice oferit de D.P.P.D. Comisiile sunt desemnate de consiliul D.P.P.D. şi au 
următoarea componenŃă: 

a) preşedintele comisiei este directorul D.P.P.D. ori un reprezentat desemnat de director; 
b) şase membri, dintre care: 

- trei membri din rândul cadrelor didactice de specialitate; 
- un reprezentant al studenŃilor; 

  - un reprezentant al absolvenŃilor; 
  - un reprezentant al angajatorilor sau al comunităŃii profesionale din domeniu. 

(3) ComponenŃa unei comisii de evaluare internă este, de regulă, aceeaşi pe o perioadă de 5 
ani, cu excepŃia reprezentantului studenŃilor. În cazul în care se impun modificări, acestea trebuie 
justificate şi aprobate de consiliul D.P.P.D. 

(4) Analizele, concluziile şi recomandările evaluărilor periodice realizate de comisiile de 
evaluare, inclusiv concluziile analizelor colegiale, sunt reunite în Raportul de evaluare internă a 
calităŃii educaŃiei. Raportul de evaluare a D.P.P.D. se prezintă senatului şi se integrează în 
raportul la nivel instituŃional. 
  

Notă: Aprobat în şedinŃa de Senat din din 30.10.2009. 
 
 
 
Rector,                                                                           Director, 
Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff                              Prof. univ. dr. Gheorghe Dumitriu             
 
 
 


