
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGICĂ  ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU 

PROFESIA DIDACTICĂ 

 

Prezenta Metodologie de admitere este elaborată în conformitate cu prevederile legislative 

ale următoarelor acte: 

➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ O.M.E.N. nr. 4129/16.07.2018, privind modificarea şi completarea O.M.E.N nr. 

3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică din  cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în  vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică; 

➢ O.M.E.N. nr. 4218/22.06.2017 privind completarea O.M.E.N. nr. 3850 / 2017 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor 

pentru profesia didactică; 

➢ O.M. nr. 3617/16.03.2005, privind aplicarea generalizată a sistemului european de 

credite transferabile (ECTS), cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ O.M nr. 3108/2018 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de 

învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru 

examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018 

➢  O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Carta SNSPA; 

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare al D.P.P.D.; 



 

 

➢ Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică  în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică; 

 

Art.1. (1) SNSPA -Facultatea de Științe politice - D.P.P.D. oferă programe de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică pentru Nivel I  

(iniţial ) şi Nivel II (de aprofundare). 

(2) Programul de formare psihopedagogică din cadrul  SNSPA-Facultatea de Științe politice - 

D.P.P.D.. este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu 

transferabile 

(3) Admiterea la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor 

pentru profesia didactică se organizează independent de structura anului universitar aprobată de 

Senat, dar nu mai târziu de 30 de zile de la începutului anului universitar. 

(4) Într-un an universitar se pot şcolariza maximum 2 serii de cursanţi în regim postuniversitar. 

 

Art. 2. Candidaţii care doresc să urmeze cursurile programului de formare psihopedagogică  în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică se pot înscrie la concursul de 

admitere atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă – nivelul I, 

respectiv de master, cât şi în calitate de absolvenţi, conform specializării corespunzătoare diplomei 

de licenţă / master, în condiţiile prevăzute de lege - O.M nr. 3108/2018 

 

Art. 3. Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor 

pentru profesia didactică se face pe baza de interviu care vizează competenţele academice ale 

candidatului, analizarea motivaţiei şi  atitudinii acestuia faţă de profesia didactică. Interviul este 

organizat de către o comisie formată din 2 cadre didactice ale D.P.P.D., rezultatele fiind de tip 

admis/respins  

 

3.1. Admiterea studenţilor/cursanţilor la unul dintre programele de formare psihopedagogică se 

desfăşoară conform următoarelor etape: 

(1) informarea cu privire la oferta SNSPA -Facultatea de Științe politice - D.P.P.D. 

(2) publicarea condiţiilor de admitere; 

(3) publicarea Fişei de înscriere (Anexa 1) 

  (4) primirea fișelor de înscriere și întocmirea listelor cu studenţi/cursanţi înscriși la interviu: 



 

 

(5) Organizarea şi desfăşurarea interviului pentru admiterea candidaţilor la Programul de 

formare psihopedagogică; 

(6) Afişarea rezultatelor pe site-ul DPPD – lista studenţilor/cursanţilor admişi în urma 

suținerii interviului; 

3.2. Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română. 

 

Art. 4. Înscrierea studenţilor/cursanţilor la unul dintre programele de formare psihopedagogică la, 

se realizează prin depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar plic care include următoarele 

documente: 

(1) Pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, parcurs concomitent cu studiile 

universitare de licenţă: 

  -          cerere tip; 

- certificat de naştere în copie 

- carte de identitate în copie 

- certificat de căsătorie în copie 

- adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de 

studii de licenţă, din care reiese statutul de student subvenţionat sau student cu taxă; 

- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

(2) Pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel II – aprofundare: 

cerere tip; 

- certificat de naştere în copie 

- carte de identitate în copie 

- certificat de căsătorie în copie 

- diploma de licență, respectiv master/act de studii corespunzătoare/corespunzător 

categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea (respectând documentele 

normative în vigoare), în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul 

comisiei de admitere; 

- foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzătoare/corespunzător categoriei de 

studii, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de 

admitere; 



 

 

- certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I 

(copie)/adeverinţă de absolvire a Programului de formare psihopedagogică - Nivel I sau  

altă dovadă a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

- adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte 

afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- chitanţă taxă de înscriere 

 (3) În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, pe lângă documentele menționate 

anterior  următoarele: 

- 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“; 

- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a 

parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. 

Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia in vigoare. SNSPA 

-Facultatea de Științe politice - D.P.P.D.va înainta direcţiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Educatiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- 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/instituţiii de învăţământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română 

 

Art. 5.  (1) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se 

consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de Nivel I, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, privind specializarile absolvite. Absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor 

universitare de institutori pot urma programul de formare psihopedagogică de Nivel II dacă au 

absolvit studiile universitare de licență și urmează sau au absolvit un program de studii universitare 

de master. 

 



 

 

(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei - specializările 

Pedagogie şi Psihopedagogie specială- se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de 

licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral 

disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare 

psihopedagogică - Nivelul I. 

 

 

Art. 6 Mobilitatea definitivă a studenților este persmisă numai între programe de studiu din același 

domeniu  

 

Art. 7. Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte 

anual de Senatul SNSPA 

 

Art. 8. Studenţii admişi la studii universitare de licenţă sau de master în regim fără taxă beneficiază 

de acelaşi regim şi pentru Programele de formare psihopedagogică. 

 

Art. 9. 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. 10 Drepturile şi obligaţiile cursantului înscris la programul de studii psihopedagogice, precum 

şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea. 

 

Aprobat în sedința Consiliului Facultății de Științe Politice din 21.09.2020 

 


