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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

(conţine 5 pagini) 

 

 

 

 

Programul de studii: 
Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de certificare  

pentru profesia didactică- DUBLĂ SPECIALIZARE  
Durata studiilor: 3 ani  
Forma de învăţământ: cu frecvență (IF) 
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1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII 

 

1. Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică urmărește dezvoltarea și certificarea competențelor specifice profesiei 

didactice. 

2. În cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține ca urmare a promovării 

următoarelor niveluri de formare psihopedagogică, respectiv: 
a. nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, 

primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul 

de formare psihopedagogică; 

b. nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului 

preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiții: 

i. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de 

credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II; 

ii. absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:– studii universitare de master;– studii universitare de lungă durată;– program 

postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;– program de conversie 

profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare 

de lungă durată. 

3. Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programul de formare psihopedagogică (nivel I și II) atât pe parcursul studiilor universitare 

de licență, respectiv master, cât și în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, 

 

2. CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA (COR) - FORMA ACTUALIZATĂ  

(OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII) 

 

Programul de studii este elaborat pe baza standardelor profesionale pentru funcțiile didactice. Descrierea calificării asigurate prin Programul de 

formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică se realizează potrivit Metodologiei Cadrului Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior. 
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3. ADMITERE 

1. Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui examen/ interviu, în condițiile stabilite prin metodologia proprie. 
2. Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susține în limba în care se desfășoară procesul de învățământ, aceeași pentru care a fost 

acreditat programul de formare psihopedagogică. 

3. Programul de formare psihopedagogică poate fi organizat în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, astfel: 

a. Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim FTX și sunt admiși la programul universitar de formare psihopedagogică, Nivel 

I sau II, vor urma cursurile acestui program în regim FTX. 

b. Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim cu TX și sunt admiși la programul universitar de formare psihopedagogică, 

Nivel I sau II, vor urma cursurile acestui program în regim TX. 
4. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivel I din cadrul DPPD – UOC studenţii care doresc să urmeze cariera didactică astfel: 

a. studenții care sunt admişi în anul I sau II la ciclul de studii universitare de licenţă din cadrul facultăților cu durata studiilor de 3 sau 4 ani din 

cadrul UOC; 

b. studenții care sunt admiși în anii I, II sau III la ciclul de studii universitare de licenţă din cadrul facultăților cu durata studiilor de 5 sau 6 ani din 

cadrul UOC; 

5. Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivel II din cadrul DPPD – UOC doar candidații care fac dovada absolvirii Programului de 

formare psihopedagogică Nivel I. 
 

4. CERTIFICAREA STUDIILOR 

1. Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare. 

2. Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea 

competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura și conținutul portofoliului didactic se 

stabilesc prin metodologia proprie. 

3. Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea „certificatului de absolvire“ corespunzător nivelului absolvit. 
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PLAN  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nivelul I (inițial)  
  (Conform OM nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică  

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, publicat în MO nr. 701 din 13 iulie 2022) 
DUBLĂ SPECIALIZARE 

 

Cod 

discipline 
Disciplinele de învăţământ 

Anul I Anul II Anul III 

N
u

m
ăr

  
d

e 

să
p

tă
m

ân
i 

Evaluare 
 

Credite 

Total 
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 

ore 
din care 

C A C A C A C A C A C A C A 

                    CURRICULUM  NUCLEU:  Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)  

NI-1 Psihologia educaţiei 2 2           14 E 5 56 28 28 

NI-2 
PEDAGOGIE I:     
-Fundamentele pedagogiei  
-Teoria şi metodologia curriculumului 

  2 2         14 E 5 56 28 28 

NI-3 
PEDAGOGIE II:   
-Teoria şi metodologia instruirii  
-Teoria şi metodologia evaluării 

    2 2       14 E 5 56 28 28 

NI-4 Managementul clasei de elevi           1 1 14 E 3 28 14 14 
                    Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 
NI-D5 Didactica specializării A       2 2     14 E 5 56 28 28 

NI-D6 Didactica specializării B         2 2   14 E 5 56 28 28 

NI-D7 Instruire asistată de calculator           1 1 14 C 2 28 14 14 

NI-D8 
Practică pedagogică de specialitate în învăţământul 

preuniversitar – specializarea A 
 

 

 
 

 

 
    - 3 

 

 

 

 
14 C 3 42 - 42 
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NI-D9 
Practică pedagogică de specialitate în învăţământul 

preuniversitar – specializarea B 
          - 3 12 C 2 36 - 36 

 
TOTAL – NIVELUL I 

(Dublă specializare) 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 1 4 - 6E+3C 35 414 168 246 

 EXAMEN DE ABSOLVIRE: Nivelul I - - - - - - - - - - - 2 2 E 5 -  - - 
Precizări   
1. Numărul de săptămâni și, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică de specialitate rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 

10-12 săptămâni. 
1. Perioada de două săptămâni prevazută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic. 
2. Se aplică și in cazul studiilor universitare de licență cu durata de 4/5/6 ani;  
3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică) 
4. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obținerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică. 


