
 

         Misiunea Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

are trei componente principale, una dintre 

acestea fiind formarea iniţială pentru profesia 

didactică: 

 

      

        Formarea iniţială pentru profesia didactică a 

studenţilor şi absolvenţilor învăţământului 

universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi 

certificatelor, necesare pentru ocuparea posturilor 

didactice din învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A 

DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGATIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC 

http://www.ub.ro/dppd 

 

Formarea iniţială a viitorilor profesori 

        Pentru studenți – învățământ cu frecvență 

       Se adresează studenţilor ce doresc să devină 

cadre didactice. 

      Conform Ordinului MECTS nr. 

5745/13.09.2012,    art.l,  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 

(initial), care le acordă dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul preuniversitar 

obligatoriu (preşcolar,  primar şi gimnazial). 

      D.P.P.D., ca department de specialitate cu 

profil psihopedagogic, oferă programul de 

formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică la 

Nivelul I, în regim curs de zi (desfăşurat pe 

parcursul celor 3 ani de facultate) şi 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 forme de învăţământ superior. 

 

 

         Absolvenţii programelor de studii 

psihopedagogice care au acumulat un 

minimum  de 60 de credite transferabile, 

corespunzator 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.  

 

 

 

 

 

http://www.ub.ro/dppd/programe-de-formare-

psihopedagogica/program-de-formare-initiala 
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   Planul de învăţământ al programului de  formare 

psihopedagogică oferit de D.P.P.D. (30 credite) 

cuprinde următoarele discipline: 

    Anul I: Psihologia educaţiei; Pedagogie I 

(Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia 

curriculumului). 

    Anul II: Pedagogie II (Teoria şi metodologia 

instruirii+Teoria şi metodologia evaluării); 

Didactica specialităţii. 

    Anul III: Instruire asistată de calculator; 

Practică pedagogică I și II; Managementul clasei 

de elevi. 

TAXE DE STUDIU LA D.P.P.D. - 2016/2017 

(Numai pentru studenţii cu taxă) 

 Anul  I – 630 lei,  

 Anul II – 630 lei 

 Anul III – 1150 lei. 

    Taxele se plătesc în 4 rate conform contractelor  

ce se vor încheia cu D.P.P.D. (doar pentru 

studenții cu taxă). 

 

 

 

 

 

 

      În anul universitar 2016/2017, 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC face înscrieri 

pentru studenţii care doresc să devină cadre 

didactice şi să-şi construiască o carieră în 

învăţământ. Vă aşteptăm, pentru înscrieri, la 

Secretariat D.P.P.D. (Universitatea “Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Corp D, Etaj 2, Sala D219, 

zilnic, între orele: 

9.30 – 10.30;  13.00 – 15.00 

Perioada de înscriere: 

Etapa I: 01.09.2016 – 30.09.2016 

Etapa II: 01.10.2016 – 16.10.2016 

Acte necesare pentru înscriere (Studii universitare 

– Zi): 

- Copie după certificatul de naştere (şi 

căsătorie dacă este cazul); 

- Copie după buletin/ carte de identitate; 

- Fişă de înscriere (de la Secretariat DPPD). 

  Adrese utile: 

http://www.ub.ro/ 

http://www.ub.ro/dppd 
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   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
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