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CAPITOLUL I  

Cadrul legislativ 
 
Art.1  Prezenta  metodologie  stabileşte  cadrul  de  organizare  a  programelor  de  
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor 
pentruprofesia didactică în conformitate cu: 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 
• O.M.E.C.T.S.   nr.   5745/13.09.2012   privind   aprobarea   Metodologiei   cadru   

de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică (cu modificările și completările ulterioare). 

• O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 
cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative. 

• O.U.G./2015  privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  educației,  
cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative. 

• Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102 /2016 
privind Metodologia cadru de organizare și desfășurare a examenelor de 
licență/diplomă și disertație. 

• O.M.E.N.  nr.  3850/2017  privind  aprobarea  Metodologiei-cadru  de  organizare  
a programelor  de  formare  psihopedagogică  prin  departamentele  de  specialitate  
din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică (cu modificările și completările ulterioare). 

• O.M.E.N.  nr.  4129/16.07.2018    privind    modificarea  și  completarea  Anexei  
la O.M.E.N. nr. 3850/2017   pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor  de  formare  psihopedagogică  prin  departamentele  de  specialitate  
din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea cerificării 
competențelor pentru profesia didactică. 

 
 

CAPITOLUL II 
Programul de formare - prezentare generală, admitere și absolvire 

 
Art.2 Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia 
didactică au  obligația  să  absolve  cursurile  programului  de  formare  psihopedagogică  de  
Nivel  I, respectiv Nivel II. 

- Nivelul I: acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 
didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu obligația 
acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii 
psihopedagogice și 5 credite pentru examenul de absolvire; 

- Nivelul  II:  acordă  absolvenţilor  de  studii  universitare  dreptul  să  ocupe  
posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea 
cumulativă a două condiții: 
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• acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de 
formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I 
cu cele 30 de credite de la nivelul II; 

• absolvirea unuia dintre următoarele categorii de studii: 
 studii universitare de master; 
 studii universitare de lungă durată; 

 
Art.3 Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică pentru funcțiile didactice din învățământul 
antepreșcolar,  preșcolar,  general  obligatoriu  și  la  toate  nivelurile  învățământului 
preuniversitar se organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
din Universitatea de Vest din Timișoara, departament de specialitate cu profil psiho-
pedagogic înființat în condițiile legii. 

 
Art.4 Programul de formare psihopedagogică 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. 

 
Art.5 Planul de învăţământ al programului de formare psihopedagogică oferit de D.P.P.D. 
pentru Nivelul I şi Nivelul II de certificare pentru profesia didactică este în conformitate cu 
O.M.E.N nr. 3850 / 02.05.2017 (cu modificările și completările ulterioare). 

 
Art.6 Absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori pot urma 
programul de formare psihopedagogică de nivel II dacă au absolvit studii universitare de 
licență și urmează sau au absolvit un program de studii universitare de master. 
 
Art.7 Absolvenților liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, instituţiile de 
învăţământ superior le certifică competenţele de nivel II pentru profesia didactica, după 
acumularea a minimum 30 de credite transferabile prin parcurgerea programului de formare 
psihopedagogică de nivel II. 
 
Art.8 Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare 
psihopedagogică,  de  nivel  I  sau  II  concomitent  cu  parcurgerea  studiilor  universitare  
de licență, respectiv master, având calitatea de student. 
 
Art.9 Înscrierea în regim postuniversitar la cursurile unui program de formare 
psihopedagogică  de  nivel  I  este  condiționată  de  absolvirea  cu  diplomă  a  uneia  
din următoarele categorii de studii: 

a)  studii universitare de licență; 
b)  studii universitare de master; 
c)  studii universitare de lunga durată; 
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d)  programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care 
asigură acumularea a cel puțin 90 de credite aprobate de Ministerul Educației 
Naționale, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii 
postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; 

e)  programe de conversie profesionala pentru dobândirea unei noi specializări; 
f) studii universitare de scurta durată. 
 

Art.10 Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, în 
regim postuniversitar, poate fi urmat numai în regim cu taxă, așa cum este precizat în O. 
M.E.N.  nr. 3850/02.05.2017. 

 
Art.11 Înscrierea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel I se face 
pe bază de dosar de candidatură care conţine: 

a)  Fişă de înscriere tip; 
b)  Documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a 

numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu 
cel din actul de identitate (copie C.I., copie certificate de naștere, copie certificate 
de căsătorie); 

c)  Adeverinţă  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, în cazul în care 
programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student; 

d)  În cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în 
baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată "conform cu originalul" 
de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică; 

e)  foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzător categoriei de studii în 
baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să 
rezulte parcursul universitar, în copie certificată "conform cu originalul" de 
instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică; 

f)  Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de o instituţie de 
învăţământ acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii 
române,   în   cazul   candidaţilor   la   programele   de   formare   
psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii 
eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu 
predare în limba română; 

g)  Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie 
la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie. 

 
Art.12 D.P.P.D. poate organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I şi II atât 
pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master, cât şi în regim 
postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
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Art.13 Studenţii se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică  Nivel I, numai 
după ce au fost confirmaţi în U.V.T., la facultatea de profil. 
 
Art.14 Admiterea la cursurile Programului de formare psihopedagogică inițială Nivel I  
se realizează pe baza unui interviu oral și a unui chestionar ce vizează identificarea setului 
de competențe necesare profesiei didactice: competențe de comunicare, competențe digitale, 
competențe de relaționare, precum și a setului motivațional care stă la baza opțiuni 
personale a candidatului pentru profesia didactică. 
 
Art.15 Interviul se finalizează prin calificativul ADMIS/RESPINS. La interviu/proba 
orală nu se admit contestații. Interviul se susţine în limba în care se desfăşoară procesul de 
învăţământ,aceeaşi  pentru  care  a  fost  acreditat  programul  de  formare  psihopedagogică. 
Chestionarul are rol de informare pentru echipa DPPD în vederea elaborării demersurilor 
didactice ulterioare adresate celor admiși, rezultatele la chestionar nu pot influența decizia 
luată în urma interviului oral. 
 
Art.16 Studentul declarat admis la interviul oral va plăti la casieria universității taxa 
de confirmare (cf. Taxelor U.V.T. în vigoare). 
 
Art.17 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.18  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.19 Studenţii pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat numai pentru creditele 
corespunzătoare Nivelului I și Nivelului II de certificare pentru profesia didactică şi pentru 
un singur parcurs de studiu. 
 
Art.20 Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II 
D.P.P.D. se face pe baza de dosar care va conţine: 

a)  Fişă de înscriere tip; 
b)  Documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare a 

numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu 
cel din actul de identitate (copie C.I., copie certificate de naștere, copie certificate 
de căsătorie); 

c)  Adeverinţă  de  student  eliberată  de  instituţia  de  învăţământ  superior  la  
care urmează programul de studii în specialitate; 

d)  În cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în 
baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată "conform cu originalul" 
de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică; 
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e)  foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzător categoriei de studii în 
baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să 
rezulte parcursul universitar, în copie certificată "conform cu originalul" de 
instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică; 

f)  Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de 
învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii 
române,   în   cazul   candidaţilor   la   programele   de   formare   
psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii 
eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu 
predare în limba română; 

g)  Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie 
la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie; 

h)  Dovada achitării taxei de înscriere; 
i) Certificat/adeverință de absolvire a Programului de studii psihopedagogice  Nivel 

I; 
j) diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii prevăzute la art. 

4 alin, 3) lit. c) sau d) din O.M.E.N. nr. nr. 3850/2017 cu modificările și 
completările ulterioare, însoțite de foaia matricolă/supliment, ambele în copie 
certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de 
formare psihopedagogică; 

 
Art.21  Înscrierea în regim postuniversitar la programe de formare psihopedagogică de 
nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică nivel I sau 
de îndeplinirea condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu 
prevederile art. 1, alin 3), lit. b), O.M.E.N. nr. nr. 3850/2017 cu modificările și completările 
ulterioare, precum și absolvirea cu diplomă a unei din următoarele categorii de studii: 

a)  Studii universitare de master; 
b)  Studii universitare de lunga durată; 
c)  Programe postuniversitare cu durată de cel puțin un an și jumătate sau care 

asigură acumularea a cel puțin 90 de credite aprobate de Ministerul Educației 
Naționale, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii 
postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; 

d) Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări 
finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după 
absolvirea de studii universitare de lungă durată. 

Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică 
pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de 
formare psihopedagogică numai în regim cu taxă. 
 
Art.22 Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele 
membre ale Uniunii Europene, în state semnatare ale acordului privind Spațiul Economic 
European sau în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare 
psihopedagogică de nivel II, respectiv la programul de studii de completare, prin susținere 
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de diferențe, a formarii psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior 
acreditată în Romania, este condiționata de prezentarea documentului privind recunoașterea 
pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale 
transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului 
de credite profesionale transferabile în cadrul formarii psihopedagogice finalizate, emis de 
Ministerul Educației Naționale, la propunerea Comisiei de specializate de recunoaștere. 
 
Art.23 Admiterea la D.P.P.D. se desfășoară în intervalul aprobat de Senatul U.V.T. 
 
Art.24 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. 
Cadrele didactice care dobândesc o a doua specializare pot desfășura practica pedagogica de 
specialitate în unitățile în care sunt încadrate. 
 
Art.25  Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează 
în baza unor acorduri-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea 
psihopedagogică iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de 
învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
 
Art.26 Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire, atât 
pentru Nivelul I, cât și pentru Nivelul II. Examenul de absolvire 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 
formare psihopedagogică. Structura portofoliului didactic este afișată pe site-ul 
departamentului.    Examenul  de  absolvire  este  prevăzut  cu  5  credite distinct  de cele  
30 aferente disciplinelor și activităților didactice din curriculumul programului de formare 
psihopedagogică. 
 
Art.27 Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea 
Certificatului de absolvire, corespunzător programului de formare psihopedagogică absolvit, 
respectiv Nivelul I şi Nivelul  II. Foaia matricola ce însoțește Certificatul de absolvire a 
programului de formare psihopedagogică, la disciplinele: Didactica specializării, Practică 
pedagogica, respectiv Didactica domeniului, se va completa obligatoriu precizând explicit 
specializarea, respectiv domeniului pentru care candidatul a obținut certificarea. 
 
Art.28 Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul 
I, pot ocupa posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu. 
 
Art.29 Certificatul de absolvire pentru Nivel I se poate elibera numai absolvenților 
programului de formare psihopedagogică care au obținut diploma de licență. 
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Art.30 Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul 
II, pot ocupa posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar. 
 
Art.31 Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, 
o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate. 
Absolvenţii care au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire 
psihopedagogică, pot să primească, la cerere, o adeverinţă de absolvire, valabila pana la 
eliberarea certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, dar nu mai 
mult de 12 luni. 
 
Art.32 Studenţii D.P.P.D. pot solicita reexaminarea cu scop de mărire a notei, 
conform Regulamentelor Universităţii de Vest din Timişoara. 
 
Art.33 Pot obţine Certificat de absolvire numai studenţii  care au promovat toate disciplinele 
incluse în curricula programului de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică. Parcurgerea parţială a planului de învăţământ nu 
conferă dreptul eliberării Certificatului de absolvire. 

 
Art.34 Obținerea Certificatului de absolvire Nivel I, într-o altă specializare decât cea inițială 
este  condiționată  de  acumularea  a  8  credite  la  disciplinele:  didactica  specialității  (5)  
și practică pedagogică (3). Se recunosc cele 22 credite obținute anterior. 

 
Art.35 Obținerea Certificatului de absolvire Nivel II, într-o altă specializare decât cea 
inițială este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzător disciplinelor de extensie 
a pregătirii didactice și practice de specialitate. Se recunosc cele 20 credite obținute anterior. 

 
Art.36  Cuantumul taxelor pentru studenţii în regim cu taxă se aprobă anual de către 
Senatul U.V.T. 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 

 
Art.37  Drepturile şi obligaţiile studenţilor înscrişi la D.P.P.D. se stabilesc prin Contractul 
de studii  încheiat  cu  universitatea  pentru  studenții  Nivelului  I,  Nivelul  I  
postuniversitar, respectiv Nivelului II. 

 
Art.38  Prezenta Metodologie intră în vigoare de la data de 27.09.2018, în urma aprobării 
în şedinţa Senatului Universității de Vest din Timișoara din data de 27.09.2018. 
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