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ÎNSCRIERI  PENTRU 

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 
CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ  

NIVELUL  I 
 

în regim postuniversitar – semestrul al II-lea, anul univ. 2018-2019 –  
serie nouă organizată pentru absolvenții de studii de reconversie 

 
PROGRAMUL  DE   FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL  I - se 
realizează  în  regim  postuniversitar  şi  se  finalizează  cu  Certificat  de  absolvire  a programului 
de formare psihopedagogică - Nivel I, care permite încadrarea pe un post didactic în sistemul de 

învăţământ conform prevederilor MEN. 
 

 Programul se organizează în conformitate cu O.M. nr. 5745/13.09.2012, publicat în MO 0657/2012, 
modificat și completat prin O.M. 3850 din 2 mai 2017 și  OMEN 4129 din 16.07.2018.  

 Programul de NIVEL I se organizează modular, postuniversitar, în semestrul al II-lea, în perioada 
martie – iunie 2019 NUMAI PENTRU ABSOLVENȚII DE STUDII UNIVERSITARE DE 
RECONVERSIE, care au deja pregatirea pedagogică parcursă anterior într-un alt domeniu și doresc 
completarea studiilor în condițiile prevederilor legale. 

 Taxa de şcolarizare pentru nivelul I este de 1500 lei/nivel (integral - 30 credite), cu posibilitatea 
reducerii în funcție de numărul disciplinelor pedagogice parcurse anterior și a creditelor solicitate 
pentru echivalare la momentul înscrierii.  

 

Documente necesare la înscriere: 

a. cerere de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.)   
b. contract de studii (formular tip de la D.P.P.D., 2 exemplare)   
c. 2 copii certificat de naştere   
d. 2 copii certificat de căsătorie (dacă este cazul),   
e. 2 copii B.I. / C.I.   
f. Original2+2 copii diplomă de licenţă şi original2 + 2 copii certificat de studii psihopedagogice 

aferent primei specializări,  
g. Original2+ 2 copii după foaia matricolă a studiilor de licenţă /suplimentul diplomei de licenţă 

şi original2+ 2 copii după foaia matricolă/anexa certificatului studiilor psihopedagogice 
aferente primei specializări, 

h. Original2 + 2 copii diplomă/adeverință de reconversie,  
i. Original2 + 2 copii după foaia matricolă a studiilor de reconversie /suplimentul diplomei de 

reconversie,    
j. chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare (plata se face la casieria universității, după 

verificarea dosarului de înscriere și pe baza trimiterii eliberate de secretariatul DPPD),   
k. 2 folii plastic.  

 
INSCRIERILE1

 

SE FAC IN PERIOADA 25 FEBRUARIE – 8 MARTIE 2019 la sediul D.P.P.D.  
din str. Gării, nr. 63 - 65, corp A, etajul 1, sala A 106 – Secretariat –  

program: luni - joi între orele 10
00

 - 15
00

,  vineri între orele 10
00

-13
00

. 
 
1
 Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul D. P. P. D.-  tel. 0336/130164 sau din site-ul D.P.P.D  www.dppd.ugal.ro 

2 Documentele în original sunt necesare  pentru autentificare, ele nu vor fi reţinute în dosarul de înscriere. 


