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Art.1 Admiterea la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia 
didactică se organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din 
Universitatea de Vest din Timișoara şi se desfăşoară în conformitate cu:  
  
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011(cu modificările și completările ulterioare).  
• 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.M.E.N.C.Ș. nr. 6102 /2016 privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurarea 
examenelor de licență/diplomă și disertație.  

• Ordinul Ministerului Educației Naţionale nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la 
Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;  

• O.M.E.N. nr. 3850/2.05.2017 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 (aduse  prin OMEN 4.218/22 
06. 2017). 

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de 
licenţă al UVT, an universitar 2018-2019.   

• Metodologia de organizare prin DPPD - UVT a programelor de formare psihopedagogică în 
vederea certificării pentru profesia didactică 2018-2019. 

 
Art.2  Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială, Nivel I, ofertat de DPPD 
- UVT, în una din sesiunile de admitere desfășurate în perioadele de admitere stabilite la nivelul 
UVT pentru admiterea la programele de studiu de licență ale UVT și/sau într-o altă perioadă 
aprobată de prorectorul de resort al UVT, studenţii care doresc să urmeze cariera didactică și 
sunt admişi în anul I la ciclul de studii universitare de licenţă la facultățile Universității de Vest 
din Timișoara. 
 
Art.3  Conform legislației în vigoare, studenții și absolvenții de învățământ superior care optează 
pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile programelor de formare 
psihopedagogică Nivel I, respectiv Nivel II. 
 
Art.4  Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este stabilit la 
nivel național, fiind realizat în conformitate cu O.M.E.N. 3850/ 2.05.2017, cu modificările și 
completările ulterioare.  
  
Art.5  Participarea studenților la Programul de formare psihopedagogică inițială, Nivel I se    
realizează în regimul activităților didactice opționale sau facultative.   
  
 Art.6  Programul de formare psihopedagogică inițială, corespunzător Nivelului I, este oferit 
studenților în mod eșalonat, pe parcursul studiilor de licență sau în regim postuniversitar.  
 
Art.7  La înscriere, candidaţii vor depune un dosar care va conţine: 
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a. Fişă de înscriere tip (se găseşte la secretariat, cam. 226, et. II și pe site-ul www.dppd.ro); 
b. Documente personale de identificare (C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie) 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; 

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, copie a diplomei de bacalaureat, a diplomei de licenţă sau 
adeverință pentru absolvenții ciclului de licență din 2018; 

e. În cazul absolvenţilor, foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt 
document de studiu din care să rezulte parcursul universitar;   

f. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul 
de admitere: certificat de deces al părintelui, în cazul candidaților orfani de cel puțin un 
părinte (original + copie simplă), adeverinţă în original de la casa de copii (pentru 
candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial), certificatul de 
revoluţionar al părintelui (original + copie simplă), adeverinţă în original din care să 
rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic în învățământul preuniversitar 
sau face parte din personalul universitar, adeverința în original în cazul absolvenților de 
licee situate în mediul rural. 

g. Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ 
acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române (pentru 
candidații care la înscrierea în program nu prezintă acte de studii eliberate de 
unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba 
română); 

h. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în 
străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 
şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul 
Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu 
originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;  

i. Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea 
pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor 
postuniversitare;   

j. 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;  

k. Dovada achitării taxei de înscriere în cuantumul aflat în vigoare la momentul înscrierii, 
conform taxelor UVT aprobate de Senatul UVT. 

 
Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării 
conformităţii cu originalul. Originalele se ridică imediat de către titular (nu sunt lăsate la dosarul 
de înscriere).  
 
Art.8  Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivel I se face pe baza susținerii 
unui INTERVIU și a completării unui CHESTIONAR. Interviul este finalizat prin calificativul 
ADMIS/RESPINS. Calificativul este trecut pe fişa de înscriere de către membrii comisiei şi este 
validat prin semnătura membrilor comisiei. Chestionarului nu i se acordă calificativ.  
  
Art.9  Interviul vizează identificarea setului de competențe necesare profesiei didactice, iar 
chestionarul are scopul de a identifica motivația studentului față de cariera didactică. Datele 
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colectate prin chestionar au rol formativ și vor sta la baza adaptărilor curriculare propuse de către 
colectivul DPPD, de-a lungul programului de formare, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
cursanților.    
 
Art.10  La interviu, considerat proba orală, nu se admit contestații.  
 
Art.11  Admiterea  la Programul de formare psihopedagogică se desfășoară în limba română. 
 
Art.12 Comisia de admitere funcționează sub autoritatea și răspunderea directorului de 
departament, este propusă și aprobată de Consiliul DPPD și, ulterior, de către Prorectorul 
responsabil cu strategia academică a UVT. Comisia este compusă din 4 persoane: un președinte, 
2 evaluatori și un secretar. Președintele și evaluatorii trebuie să aibă grad didactic de lector 
doctor, conferențiar doctor sau profesor universitar doctor. Secretarul comisiei poate avea grad 
didactic de asistent universitar doctor.     
 
Art.13 Candidaţii la programul de formare psihopedagogică care nu prezintă acte de studii 
eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba 
română au obligația să prezinte un certificat de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de 
instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii 
române.  
 
Art.14  Studentul declarat admis la Interviu,  pe locurile cu finanţare de la buget sau cu taxă va 
plăti taxa de înmatriculare la DPPD - 150 lei şi va semna Contractul de studii încheiat cu DPPD- 
UVT.   
 
Art.15  Regimul studentului în cadrul DPPD. 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.16 Studenţii pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat pentru numărul de credite 
corespunzătoare Nivelului I de certificare pentru profesia didactică numai pentru un singur 
parcurs de studiu, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
Art.17 Studenți admiși cu taxă plătesc în momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile 
calendaristice de la înmatriculare, 20% din valoarea taxei de studiu (cf. Taxelor UVT în vigoare).  
 
Art.18 Un candidat admis şi înmatriculat ca student la două programe de studii în U.V.T. 
concomitent, poate fi admis şi înmatriculat ca student, pentru ambele domenii și în cadrul 
programului de formare psihopedagogică inițială, Nivel I, beneficiind de finanțare de la bugetul 
de stat numai pentru un singur domeniu/parcurs de studiu. În  acest caz, taxa de înscriere la 
admitere se plăteşte o singură dată, dar candidatul va depune câte un dosar şi va achita taxa de 
înmatriculare separat pentru fiecare domeniu. 
 
Art.19 Studenţii înmatriculaţi concomitent la două domenii distincte în cadrul programului de 
formare psihopedagogică inițială, Nivel I, din cadrul DPPD din UVT beneficiază, la cerere și cu 
documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru domeniul 
corespunzător programul de licență la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele 
programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va aplica în proporție de 25% de la 
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fiecare domeniu/parcurs de studiu la care sunt înscriși. Reducerea se aplică o singură dată pentru 
fiecare an de studiu,în care studentul se regăsește în această situație, pe baza unei cereri însoțită 
de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului 
universitar. 
Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara. 
 
Art.20 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la Programul de formare psihopedagogică inițială, 
Nivel I, următoarele categorii de candidaţi:  

• copiii întregului personal din învățământul preuniversitar (în activitate, pensionar sau 
decedat);  

• copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic 
auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) în activitate sau pensionar; 

• în UVT, întreg personalul din învățământul superior și din bibliotecile centrale 
universitare; 

• absolvenții de licee situate în mediul rural;  
• candidați orfani de cel puțin un părinte, cei proveniţi de la casele de copii sau care sunt 

persoane cu handicap.  
Scutirea de taxă se face de către Comisia de admitere a DPPD, numai pe baza documentelor 
doveditoare depuse de candidaţi în dosarul de admitere.  
 
Art.21 Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, 
mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a 
se înscrie la Programul de formare psihopedagogică inițială, fără susținerea concursului de 
admitere, pe locuri finanțate de la buget, în DPPD din UVT. Aceștia vor plăti taxa de 
înmatriculare la DPPD - 150 lei şi vor semna Contractul de studii încheiat cu DPPD - UVT. 
 
Art.22 În condiții deosebite, studenții înmatriculați în cadrul programului de formare 
psihopedagogică inițială, Nivel I, din cadrul DPPD pot beneficia de reducerea taxei de 
școlarizare sau de scutirea de la plata acesteia în baza unei cereri însoțită de documente 
justificative, depuse la secretariatul DPPD, până la 20.10.2018. În acest sens, sunt scutite de taxă 
următoarele categorii de persoane: candidați orfani de ambii părinți, candidați proveniţi de la 
casele de copii sau care sunt persoane cu handicap. Totodată, pe baza unei cereri aprobate de 
conducerea UVT, angajații UVT pot fi scutiți de 50% din taxa de școlarizare.  
 
Art.23 Candidații din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European şi din 
Confederația Elvețiană care au obținut diplome finale de bacalaureat sau echivalente în altă țară 
europeană decât în România, trebuie să îşi recunoască şi echivaleze studiile la Centrul Național 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației 
Naționale (MEN), care va emite Certificatul/Atestatul/Adeverința de Echivalare, document care 
conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au urmat studiile în România. Fiecare 
candidat are obligația de a prezenta la înscrierea la examen atestatul de recunoaștere a studiilor. 
Cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, care 
posedă Adeverinţă de recunoaştere a studiilor emisă de CNRED, au acces la studii în aceleaşi 
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii românii, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 
şcolarizare. 
 
Art.24 Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor se fac doar prin intermediul 
Departamentul de Relații Internaționale (DRI) al UVT, prin depunerea unui dosar pentru 
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echivalare, care va fi transmis ulterior, de către DRI, către MEN- CNRED și va elibera 
candidatului o adeverință care să ateste faptul că actele sale de studii au fost trimise spre 
recunoaștere și echivalare la MEN. Pe baza acestei adeverințe, candidatul poate participa la 
sesiunile de admitere din lunile iulie sau septembrie, fiind exceptat de la obligativitatea de a 
prezenta un certificat/atestat de echivalare, dacă nu este eliberat în timp util. Această adeverință 
va fi însoțită de celelalte documente din dosarul de admitere, conform Regulamentului de 
Admitere al DPPD - UVT, precum și de o declarație pe propria răspundere, prin care aplicantul 
se angajează să prezinte certificatul/atestatul de echivalare, până la o dată stabilită de comun 
acord cu reprezentanții departamentului, în caz contrar pierzându-și statutul de student.  
 
Art.25   Procedura de recunoaştere şi echivalarea a studiilor specificată la articolul anterior este 
valabilă şi pentru alte categorii de cetăţeni:  a) refugiați și persoane care beneficiază de protecţie 
subsidiară şi care, conform legislaţiei în vigoare, au aceleaşi drepturi de studii ca şi cetăţenii 
români și b) persoane din state terţe, căsătorite cu cetăţeni români. 
 
Art.26  Absolvenţii cu diplomă de licenţă care doresc să urmeze cariera didactică și nu au urmat 
programul de studii psihopedagogice, în timpul studiilor de licenţă se pot înscrie la programul de 
formare psihopedagogică Nivel I, în regim Postuniversitar. 
 
Art.27 Urmarea programul de studii psihopedagogice nivel I în regim Postuniversitar este 
posibilă doar în regim cu taxă.  
 
Art.28  Universitatea de Vest din Timişoara nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din 
documentele oficiale (diplome, foi matricole) şi nici de erorile de completare comise de 
candidaţi în fişele de înscriere.  
 
Art.29 D.P.P.D. va aduce la cunoştința candidaților condițiile şi documentele necesare pentru 
înscriere, prin afişare la avizierul instituţiei, camera 226, pe pagina web a UVT, a DPPD și pe 
paginile de admitere ale tuturor celor 11 facultăți ale UVT.  
 
Art.30 Prezenta metodologie este în acord cu Regulamentul UVT și a fost aprobată în Consiliul 
DPPD din data de 25.01.2019. 
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