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     ÎNSCRIERI  PENTRU 

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 
CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ  

           NIVEL II 
 
 

ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR 2018 - 2019 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMUL  DE   FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII 
COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL  II - se realizează  în  regim  

postuniversitar  şi  se  finalizează  cu  Certificat  de  absolvire  a programului de formare 

psihopedagogică - Nivel II, 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.  



 Modalitatea de frecventare a programului este flexibilă, cursurile fiind programate după-amiaza şi la 
sfârşitul săptămânii. 




 Taxa de şcolarizare la Nivelul II pentru anul universitar 2018-2019 este de 1500 lei, cu posibilitatea 
plăţii în două rate, la casieria universităţii. 



 
 

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. diploma de licenţă + 2 copii, certificat de studii psihopedagogice Nivelul I + 2 copii   
g. suplimentul diplomei de licenţă + 2 copii, anexă certificat psihopedagogic + 2 copii  

h. diplomă studii master şi anexa acesteia + 2 copii fiecare /adeverintă master,   
i. Chitanţa / OP care atestă plata taxei de şcolarizare (a primei rate,750 lei / integrală),   
j. o folie plastic.  

 
 

INSCRIERILE1 SE FAC ÎN PERIOADA 25 FEBRUARIE – 8 MARTIE 2019  

la sediul D.P.P.D. Str. Gării 63, corp A, etajul 1, sala A 106, 
 

Luni - Joi: între orele 10
00

 -  15
00

, Vineri: 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, curs postuniversitar. 

 

   Documentele în original sunt necesare  pentru autentificare, ele nu se reţin în dosarul de înscriere. 
 

 

http://www.dppd.ugal.ro/

