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REGULAMENT
privind
ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE
FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA
CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
D.P.P.D.
2016-2017
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 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.
- O.U.G./2015 privind instituirea unor măsuri în domeniul educa
ției,
cercetării
științifice și pentru modificarea unor acte normative.
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3098/2016 privind
Metodologia-cadru de organizareși desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație.
- Regulamentul privind organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de licenţă al UVT, an universitar 2016/2017.
- Metodologia propie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în
vederea certificării pentru profesia didactică 2016-2017.
Art.2. Se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică Nivel I studenţii admişi în
anul I la ciclul de studii universitare de licenţă din U.V.T.
Art.3.Se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în regim
Postuniversitar, absolvenţii cu diplomă de licenţă care nu au urmat programul de studii
psihopedagogice, în timpul studiilor de licenţă. Studiile Nivelului I Postuniversitar se
desfăşoară numai în regim cu taxă, comform O.M.E.C.T.S nr. 5745 din 13.09.2012 din
art.6 aliniatul (3).
Art.4. Admiterea la programul de formare psihopedagogică, Nivel I se face pe baza susţinerii
unui interviu, finalizat prin calificativul ADMIS/RESPINS. Interviul urmăreşte abilităţile
candidatului pentru cariera didactică și are în vedere competențele de comunicare, digitale și
de relaționare.
Art.5. Studentul declarat admis va plăti taxa de înmatriculare la DPPD - 150 lei.
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Art.6. La înscriere candidaţii pentru Nivel I vor depune un dosar care va conţine:
• fişă de înscriere tip – se găseşte la secretariat, cam. 226, et.și II
pe site-ul
www.dppd.ro
• copie CI sau BI;
• copie certificat de naştere – legalizată;
• dovada achitării taxei de înscriere – 100 lei;
• adeverinţă care atestă calitatea de student de la facultatea de profil şi regimul în care
este înmatriculat: buget/taxă .
Potrivit legii, sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii întregului personal din învăţământul
preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar
şi copiii întregului personal din învăţământul universitar (personal didactic,didactic auxiliar,
nedidactic şi din bibliotecile centrale universitare) aflate în activitate sau pensionat după cel
puţin 10 ani de activitate didactică în învăţământul universitar.
Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de adimitre de 75 de
EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii). La înmatriculare,
candidaţii declaraţi admişi plătesc taxa de înmatriculare.
În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare,
studenţii admişi cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu.
Art.7. Studenţii se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică al DPPD Nivel I –
licenţă după ce s-au înscris în UVT, la facultatea de profil.
Art.8. 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.9. 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.10. 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, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi
completările ulterioare.
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.11. Se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică Nivel II doar
absolvenţii ciclului de licenţă.
Art.12. Studiile Nivelului II D.P.P.D. se desfăşoară numai în regim cu taxă, conform O. M.
nr. 5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13. Candidaţii se pot înscrie la programul de formare psihopedagogică al DPPD Nivel II,
după ce s-au înscris la un masterat în domeniul licenţei sau la un masterat didactic (O. M. nr.
5745 din 13.09.2012 cu modificările şi completările ulterioare).
Art.14. Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II DPPD se
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face pe bază de dosar care va conţine:
• fişă de înscriere tip – se găseşte la secretariat, cam. 226, et. II;site-ul
www.dppd.ro
• copie CI sau BI;
• copie certificat de naştere – legalizată;
• dovada achitării taxei de înscriere – 100 lei;
• diploma de licenţă/adeverinţă;
• certificat de absolvire Nivel I/adeverinţă;
• adeverinţă care atestă calitatea de student la masterat, în domeniul
licenţei.
• Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care posedă
Adeverinţă de recunoaştere a studiilor emisă de Centrul Naţional de
Recunoasştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii românii, inclusiv.
• Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României de către cetăţenii
străini şi de către cetăţenii români care au absolvit studiile liceale în
altă ţară se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul
MENCŞ-Centrul Naţional pentru recunoşterea şi echivalarea
diplomelor CNERD - înainte de înscrierea candidaţilor la concursul
de admitere, fiecare candidat avănd obligaţia de a prezenta înscrierea
la concurs atestatul de recunoaştere/echivalare a studiilor.
Potrivit legii, sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii întregului personal din învăţământul
preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar
şi copiii întregului personal din învăţământul universitar (personal didactic,didactic
auxiliar,nedidactic şi din bibliotecile centrale universitare) aflate în activitate sau pensionat
după cel puţin 10 ani de activitate didactică în învăţământul universitar.
Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitre de 75 de
EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii). La
înmatriculare,candidaţii declaraţi plătesc taxa de înmatriculare.
În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare,
studenţii admişi cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu.
Art.15. Candidatul declarat admis pe baza dosarului, va plăti taxa de înmatriculare la
D.P.P.D. - 150 lei.
Art.16. Admiterea la DPPD Nivel II se derulează după încheierea perioadei de confirmare a
locului studenţilor la masteratul de profil.
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.
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