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Art.1. Admiterea la Programul de studii psihopedagogice al Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu
prevederile cu OM. nr. 4316 din 03.06.2008 şi O.M. nr. 5745 din 13.09.2012 privind aprobarea
programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin D.P.P.D.
Conform acestor documente certificarea pentru profesia didactică se poate obţine prin:
a. Nivelul I: acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în
învăţământul preuniversitar obligatoriu, cu obligația acumulării unui minimum de 30 de
credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
b. Nivelul II : acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în
învăţământul liceal, postliceal și universitar, cu satisfacerea a două condiţii:
acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii
psihopedagogice (parcurgerea integrală a Nivelului I şi a Nivelului II);
absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă sau a unui
masterat didactic.
Art.2. Programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. este conceput și aplicat în
sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de
certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi
acumulare a creditelor de studiu.
Studenţilor care au studiat cu bursă în străinătate, la revenire, li se echivalează creditele doar
pentru disciplinele compatibile cu cele din planul de învăţământ ale Programului de pregătire
psihopedagogică. În caz contrar, respectivii studenţi vor putea susţine examenele/colocviile restante
numai până la obţinerea licenţei.
Art. 3. Planul de învăţământ al programului de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D.
pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică este în conformitate cu OM. nr.
4316 din 03.06.2008 şi O. M. nr. 5745 din 13.09.2012.
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Pentru obţinerea certificatului de absolvire a D.P.P.D., studenţii/cursanţii trebuie să
promoveze toate disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute în planul de învăţământ.
Art. 4. Programul de studii psihopedagogice Nivelul I este oferit studenţilor, în mod eşalonat,
pe parcursul studiilor de licenţă, Nivelul II putând fi urmat numai de absolvenţii învăţământului
universitar care au absolvit Nivelul I (pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de
licenţă). Studiile Nivelului II se desfăşoară numai în regim cu taxă.
Art. 5. Absolvenţii de învăţământ superior, cu licenţă, care doresc să obţină dreptul de a
profesa în calitate de cadre didactice şi care nu au urmat cursurile D.P.P.D. în perioada pregătirii lor
într-o anumită specialitate, pot urma programul de studii psihopedagogice în regim postuniversitar.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de studii psihopedagogice
postuniversitare oferit de către D.P.P.D. numai în regim cu taxă, așa cum este precizat în OM. nr.
4316 din 03.06.2008 şi O. M. nr. 5745 din 13.09.2012.
Art. 6. Studenții UVT care sunt în anul II la studii de licență se pot înscrie în mod
excepțional în anul 2012, la programul de studii psihopedagogice Nivel I, având în vedere că nu au
avut această posibilitate în anul I de studiu. Acești studenți vor urma anul I și II la Nivel I în paralel,
în anul universitar 2012/13, iar anul III Nivel I îl vor urma în 2013/2014.
Art.7. Pentru înscrierea la Programul de studii psihopedagogice Nivel I candidaţii vor depune
un dosar care va conţine:
Fişă de înscriere tip
Copie CI sau BI
Copie certificat de naştere – legalizată
Dovada achitării taxei de înscriere (Cf Taxelor UVT în vigoare)
Adeverinţă care atestă calitatea de student de la facultatea de profil şi regimul în care
este înmatriculat: buget/taxă
f. Diplomă de licență sau adeverință (doar pentru absolvenții de licență care nu au
urmat programul de pregătire psihopedagogică și doresc să se înscrie la Programul de
studii psihopedagogice – forma postuniversitară)
a.
b.
c.
d.
e.

Art.8. Admiterea la programul de studii psihopedagogice, Nivel I al D.P.P.D. se face pe
baza susţinerii unui interviu, finalizat prin calificativul ADMIS / RESPINS. Interviul urmăreşte
abilităţile candidatului pentru cariera didactică.
Art.9. Admiterea absolvenţilor la programul de studii psihopedagogice Nivel II D.P.P.D. se
face pe baza de dosar care va conţine:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fişă de înscriere tip
Copie CI sau BI
Copie certificat de naştere – legalizată
Dovada achitării taxei de înscriere (Cf Taxelor UVT în vigoare)
Diploma de licenţă
Certificatul/adeverința de absolvire a Programului de studii psihopedagogice
Nivel I.
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h. Adeverinţă care atestă înscrierea la masterat în domeniul licenței sau la un masterat
didactic.
Art.10. Studenţii se pot înscrie la programul de studii psihopedagogice al D.P.P.D., Nivel I,
numai după ce au fost confirmaţi în UVT, la facultatea de profil.
Art.11. Contestaţiile celor care au fost respinşi la interviu se depun în termen de 24 de ore de
la data afişării rezultatelor interviului şi se vor soluţiona în 48 de ore.
Art.12. Studentul declarat admis va plăti la casieria universității taxa de confirmare (Cf
Taxelor UVT în vigoare).
Art.13. Regimul studentului în cadrul D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în
cazul studiilor de licenţă la care este înmatriculat în UVT, respectiv finanţare de la bugetul de stat sau
cu taxă.
Art.14. Reclasificarea studenţilor la D.P.P.D. la sfârşitul fiecărui an se realizează după
statutul pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă din cadrul facultăţii de profil la care este
înmatriculat.
Art.15. Studenţii pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat numai pentru numărul de
credite corespunzătoare Nivelului I de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs
de studiu.
Art.16. Admiterea la D.P.P.D. se desfășoară în perioada 1 octombrie – 15 octombrie 2012.
Art. 17. Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire.
Examenul constă în elaborarea și susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de
documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin
parcurgerea programului de studii psihopedagogice. Structura și conţinutul portofoliului didactic sunt
prevăzute prin procedurile DPPD și afișate pe site-ul departamentului.
Art. 18. Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. se finalizează
cu obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., corespunzător programului de studii
psihopedagogice absolvite, respectiv Nivelului I şi II.
Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a D.P.P.D., Nivelul
I, pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline și
activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite.
Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a D.P.P.D., Nivelul
II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior constituite din discipline
și activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit.
Art. 19. Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a Programului de pregătire
psihopedagogică pot primi, la cerere, o adeverinţă care va specifica disciplinele promovate.
Art. 20. Studenţii sau cursanţii D.P.P.D. pot solicita reexaminarea cu scop de mărire a notei,
conform Regulamentului privind sistemul de credite transferabile al Universităţii de Vest din
Timişoara.
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Art. 21. Pot obţine certificat de absolvire a D.P.P.D. numai studenţii sau cursanţii care au
promovat toate disciplinele incluse în curricula D.P.P.D. Parcurgerea parţială a planului de
învăţământ al Programului de pregătire psihopedagogică nu conferă dreptul eliberării
CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE.
Art. 22. Recunoaşterea disciplinelor din planul de învăţământ al D.P.P.D. studiate la alte
universităţi se face pe bază de cerere scrisă însoţită de foaia matricolă şi se aprobă de către Consiliul
DPPD.
Art.23. Cuantumul taxelor pentru studenţii în regim cu taxă se stabileşte anual de către
Senatul UVT.
Art.24. Drepturile şi obligaţiile studenţilor înscrişi la D.P.P.D. se stabilesc prin contractul de
studii încheiat cu D.P.P.D.

Consiliul D.P.P.D.

Prof. univ. dr. Avram FLOREA

Conf. univ. dr. Silvia LUICA
Lector dr. Adela MĂGĂȚ – CÂNDEA

Lector dr. Nicolae HURDUZEU

Lector dr. Ancuța FRANȚ
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