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METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II
2017-2018
Art.1 Admiterea la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II 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 certfificării 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.
• Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 privind
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație.
• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii
universitare de licenţă al UVT, an universitar 2017-2018.
• Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării pentru profesia didactică 2017-2018.
Art.2 Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivel II, ofertat de D.P.P.D.
absolvenții ciclului de licenţă care au absolvit Programul de formare psihopedagogică inițială,
Nivel I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licență și care doresc să
urmeze cariera didactică.
Art.3 Sesiunile de admitere stabilite în U.V.T. se desfăşoară în perioadele 10.07.201728.07.2017, respectiv 04.09.2017-17.09.2017 sau în o altă perioadă, aprobată de prorectorul
de resort, dar nu mai târziu de 30.09.2017.
Art.4 Conform legislației în vigoare, studenții și absolvenții de învățământ superior care
optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu
durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică Nivel I, respectiv Nivel II.
Art.5 Programul de formare psihopedagogică Nivel II este unic la nivel de țară, fiind realizat
în conformitate cu O.M. 5745/2012(cu modificările și completările ulterioare).
Art.6 Studiile la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II se desfăşoară numai în
regim cu taxă, conform O. M. nr. 5745 din 13.09.2012 (cu modificările şi completările
ulterioare).
Art.7 Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II se face pe baza
diplomei de licență sau pe bază de adeverinţă numai pentru absolvenții din 2017.
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Art.8 Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II se face pe
bază de dosar care va conţine:
•
•
•
•
•
•
•

fişă de înscriere tip – se găseşte la secretariat, cam. 226, et. II sau pe site-ul
www.dppd.ro
copie CI sau BI
copie certificat de naştere
dovada achitării taxei de înscriere – 100 lei
diploma de licenţă/adeverinţă numai pentru absolvenții din 2017
certificat de absolvire Nivel I/adeverinţă numai pentru absolvenții din 2017
adeverință medicală.

Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării
conformităţii cu originalul.
Art.9 Candidatul declarat admis, pe baza dosarului, va plăti taxa de înmatriculare la D.P.P.D.
- 150 Lei și va semna Contractul de școlarizare încheiat cu U.V.T.
Art.10 Potrivit legii, sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii întregului personal din
învăţământul preuniversitar sau pensionat şi copiii întregului personal din învăţământul
universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi din bibliotecile central
universitare) aflat în activitate sau pensionat.
Art.11 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 (C.N.R.E.D.), din cadrul
Ministerului Educației Naționale (M.E.N.), care va emite Certificatul/Atestatul/Adeverința
de Echivalare, document care conferă aceleaşi drepturi posesorilor lui, ca şi celor care au
urmat studiile în România. Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană,
Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții
ca cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Art.12 Demersurile pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor se fac doar prin intermediul
Departamentul de Relații Internaționale (D.R.I.) al U.V.T., prin depunerea unui dosar pentru
echivalare, care va fi transmis ulterior, de către D.R.I., către M.E.N.- C.N.R.E.D. și se va
elibera acestuia o adeverință care să ateste faptul că actele sale de studii au fost trimise spre
recunoaștere și echivalare la M.E.N. 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 echivalarea. Această adeverință va fi însoțită de celelalte
documente din dosarul de admitere, conform Regulamentului de Admitere al U.V.T., precum
și de o declarație pe proprie răspundere, prin care aplicantul se angajează să prezinte
certificatul/atestatul de echivalare, până la finalul primului semestru de studii, iar în cazul
unui răspuns negative să se retragă de la studii. În cazul dosarelor candidaților pentru care
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CNRED solicită completări, acestea trebuie transmise până la data de 30 decembrie 2017, în
caz contrar dosarele urmând să fie clasate.
Art.13 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care posedă Adeverinţă de
recunoaştere a studiilor emisă de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor (CNRED), se înscriu în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
românii.
Art.14 În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la
înmatriculare, candidații admişi, plătesc 20% din valoarea taxei de studiu.
Art.15 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.16 D.P.P.D. va aduce la cunoştința candidaților condițiile şi documentele necesare pentru
înscriere, prin afişare la avizierul instituţiei, camera 226 şi pe pagina web a D.P.P.D.
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