OFERTA DE FORMARE
PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII
COMPETENŢELOR
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
Pentru absolvenți (curs postuniversitar)
Anul universitar 2021-2022, Nivelul I, curs postuniversitar
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. 13898/26.07.2019, 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 MEN nr. 3850/02.05.2017, 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 (antepreșcolar, preşcolar, primar
şi gimnazial).
În anul universitar 2021-2022, 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 semestru, pentru absolvenţii de studii universitare cu
diplomă de licenţă sau, după caz, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ
superior.
Înscrierea cât și admiterea absolvenţilor de studii universitare de licenţă, se face
în perioada 06.09.2021-30.09.2021, în sistem online.
I.
În vederea înscrierii – se vor trimite pe email dppdsecretariat@yahoo.com
următoarele acte scanate:
1. Fişă tip înscriere – descarcă de aici: https://www.ub.ro/dppd/programe-de-formarepsihopedagogica/program-de-formare-initiala/anunturi-studenti
;
Obs.
Pentru
doamnele căsătorite - se trece întâi numele de naștere+apoi în paranteză
numele de căsătorie.
2. Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (ori adeverinţa de absolvire a
învăţământului superior pentru absolvenții din anul curent) sau diploma de
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

absolvire programe postuniversitare (de minim 90 credite) sau diplomă
programe de conversie profesională, conform Ordinului MEN nr.
4129/16.07.2018
vezi
link:
http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.20
18.pdf ;
Foaia matricolă de la licență
Certificat de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
Buletin/carte de identitate
Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, în care se precizează că
respectivul candidat „Nu este în evidență cu afecțiuni neuropsihice și boli
contagioase”;
Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 RON) – plătită prin
bancă/trezorerie în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la
Trezoreria municipiului Bacău, cu menționarea la cod: DPPD;
Adeverinţă de la locul de muncă (doar pentru cei care lucrează în
învăţământ);

*Important!: Toate aceste acte vor fi scanate în ordinea precizată mai sus,
intr-un singur document, cu numele cursantului.
Secretariatul DPPD va trimite confirmarea că dosarul este complet, pe
emailul cursantului.
**Important! : Candidații care nu dispun de mijloace tehnice necesare
pentru a face înscrierea online, pot veni la sediul DPPD din cadrul
universității, aflat în corpul D, etaj 2, cam. D219, cu dosarul în format
fizic, pe baza unei programări prealabile la telefon 0234/588935.
Accesul în universitate se va face respectând normele sanitare impuse de
situația actuală, candidații având obligația să poarte mască !
II.
În vederea admiterii, este obligatorie completarea chestionarului de
admitere, disponibil la linkul:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6IqSaV0mTEyw_K
bVCnkXef1hhYVbV5dAjXgWS7Um8npUQko3NDRSWVQ4SzFGUFd
MWFpRUlk2REgwMy4u , doar în perioada 06.109.2021-30.09.2021.
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
organizează în timpul săptămânii, în perioada 1 octombrie 2021 – 14 februarie 2022.
Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare
psihopedagogică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, studenţii şi absolvenţii studiilor
universitare. Condițiile de înscriere sunt stabilite conform Ordinului MEN
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4129/16.07.2018,
vezi
link:
http://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/OMEN_4129_16.07.2018.pdf
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 = 2000 lei, stabilită anual de senat, reprezentând contravaloarea
activităţilor programului de formare psihopedagogică, se plăteşte în 4 rate, la casieria
universităţii /prin UMS/prin bancă, conform termenelor prevăzute în contract, iar
dovada plății se trimite pe email dana.ungureanu@ub.ro (doar dacă se plătește prin
bancă). 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.
Plan de învățământ – vezi link:
https://www.ub.ro/dppd/files/DPPD/Formare_initiala/N1_post.pdf
Competențe obținute:
• C1. Formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive în domeniul
psihopedagogiei educaţionale.
• C2. Proiectarea procesului instructiv-educativ pentru diverse niveluri de vârstă
/ pregătire a elevilor.
• C3. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din
învăţământul preuniversitar.
• C4. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progreselor înregistrate
de elevi.
• C5. Formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare şi relaţionare în cadrul
procesului instructiv-educativ.
• C6. Formarea şi dezvoltarea competenţei psihosociale de organizare a
mediului de învăţare în colaborare cu elevii, familia şi comunitatea.
Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire a
nivelului I de certificare, examen care constă în elaborarea 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
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coerent prin Regulamentul de organizare a programelor de formare psihopedagogică
aprobat 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 (antepreșcolar,
preşcolar, primar şi gimnazial), în specialitatea prevăzută de diploma de licenţă sau,
după caz, diploma de absolvire a studiilor universitare.

DIRECTOR,
Conf.univ.dr. Carmen Violeta Popescu

Secretar,
Ing. Gina Bălean
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