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Capitolul I 

 
ORGANIZAREA  

PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu următoarele prevederi: 
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3850 din 2 mai 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. 
 

Universitatea Ecologică din Bucureşti (numită în continuare şi UEB), prin Departamentul 
de Formare Psihopedagogică, poate organiza programe de formare psihopedagogică încadrându-
se în categoria furnizor de formare psihopedagogică (conform art.2 lit. b) şi a art. 3 alin. (2) din 
O.M. nr. 3850/2017). 

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) a fost înfiinţat prin O.M. nr.  
3247/2004 şi a funcţionat ca entitate distinctă, subordonată direct Senatului universităţii, până în 
anul 2014 când, prin Decizia Rectorului Universităţii Ecologice din Bucureşti nr. 3297 din 
17.09.2014, a trecut în structura Facultăţii de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti 
sub denumirea de Departament de Formare Psihopedagogică (DFP).  
 
Art. 1. Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul UEB urmăreşte 
dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice. 
Art. 2.  Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri:  

a. nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 
posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia 
acumulării unui număr minimum de 30 credite transferabile din programul de formare 
psihopedagogică; 

b. nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să 
ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două 
condiţii:  

i. acumularea unui minim de  60 de credite transferabile din programul de formare 
psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite 
de la nivelul II. 

ii. absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de 
licenţă.  
Art. 3. Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.  
Art. 4. UEB organizează  programe de formare psihopedagogică de nivelul I şi nivelul II în 
regim postuniversitar, pentru fiecare nivel de certificare, în condiţiile stabilite de Metodologia-
cadru şi Metodologia proprie. 
Art. 5. Practica pedagogică se asigură în unităţi de învăţământ de nivel preuniversitar, existând 
acorduri-cadru încheiate între UEB şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de 
învăţământ. 
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Capitolul II 

 
ADMITEREA  

LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Art. 6. 
(1) Pentru admiterea la programele de formare psihopedagogică în regim de curs 

postuniversitar, candidaţii se pot înscrie în calitate de  absolvenţi ai studiilor universitare de 
licenţă, respectiv de master.  

(2) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de 
absolvirea cu diplomă a unui program de studii universitare de licenţă.  

(3) Înscrierea în regim postuniversitar la program de formare psihopedagogică de nivel II 
este condiţionată de absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii 
universitare de licenţă şi a nivelului I de pregătire psihopedagogică.  

(4) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui 
interviu, în limba română, care vizează, în principal motivaţia alegerii programului de formare.  

(5) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de 
nivel I cuprinde:  

a.  documente personale de identificare, în copie, precum şi dovada de schimbare de 
numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de 
identitate. 

b. adeverinţă de student; 
c.  în cazul absolvenţilor, copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul” 

de UEB; 
d. foaia matricolă /suplimentul la diploma de licenţă, certificată „conform cu 

originalul”, certificată de UEB; 
e.  atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, cetăţeni din statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din 
Confederaţia Elveţiană, emis de CNRED, în copie certificată „conform cu originalul” de UEB; 

f.  scrisoarea de acceptare la studii, pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea 
pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. 
UEB va transmite direcţiilor de specialitate din MEN lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la 
acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

g. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de 
învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române; 

h. certificatul medical care atestă că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 
suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

(6) Pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică, nivelul II, dosarul conţine 
în plus faţă de documentele de la alineatul precedent, dovada absolvirii nivelului I de pregătire 
psihopedagogică şi diploma de master în domeniul studiilor de licenţă, însoţită de foaia 
matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată de UEB „conform cu 
originalul”.  
Art. 7. Programele de formare psihopedagogică se organizează în regim cu taxă, cuantumul 
acesteia fiind stabilit anual de către Consiliul de Administraţie al UEB şi avizat de Senatul 
Universităţii.  

 3



Art. 8. Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii 
psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu UEB, sunt prevăzute în contractul de studii 
încheiat de către student cu universitatea, pentru întreaga perioadă a urmării programului de 
studii. 
 

Capitolul III 
 

CURRICULA  
PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Art. 9. Curricula programelor de formare psihopedagogică sunt structurate pe 3 componente: 
curriculum-nucleu, curriculum-extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ 
pentru programul de formare psihopedagogică prevăzut de Metodologia-cadru, aprobată prin 
O.M. nr. 3850 din 2 mai 2017.  
 

Capitolul IV 
 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL PROGRAMELOR DE FORMARE 
PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Art. 10. Planurile de învăţământ au prevăzute câte 30 de credite pentru fiecare nivel.  
 

Capitolul V 
 

FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
Art. 11. 

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

(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic care să reflecte 
nivelul şi calitatea competenţelor dobândite în cadrul programului. 

(3) Structura portofoliului didactic va cuprinde: o parte teoretică referitoarea la tema aleasă 
din cele prezentate pe site-ul UEB şi o parte practic-aplicativă (o planificarea calendaristică, un 
proiect didactic, o fişă de evaluare la o unitate de învăţare, o fişă psihopedagogică, o bibliografie 
selectivă).  
Art. 12. Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare pentru profesia didactică se 
alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite. 
 

Capitolul VI 
 

CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
 
Art. 13. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare 
psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire corespunzător nivelului I 

 4



 5

de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire care le acordă dreptul de a 
ocupa posturi didactice  în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial. 
Art. 14. Absolvenţii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă, care au finalizat 
programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite şi au promovat examenul 
de absolvire corespunzător nivelului II, obţin  certificatul de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică, nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul 
liceal şi postliceal.  
Art. 15. Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate 
conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba 
română şi limba engleză, cuprinzând situaţia şcolară a absolventului. 
Art. 16. Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire 
psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de UEB care va specifica 
disciplinele promovate.  
 

Capitolul VII 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.17. Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care 
urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin 
certificarea didactică, pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, 
beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu, conform prevederilor 
O.M. 3850/2 mai 2017 (art.18, art.19 şi art.20). 
Art. 18.  

(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în 
baza unor acorduri-cadru încheiate între UEB şi Inspectoratele şcolare la care sunt arondate 
unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate. 

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula 
sub forma unui plasament /stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă 
certificată prin documentul Europass Mobilitate.  
Art. 19. Condiţia de admitere la programele de formare psihopedagogică, lista documentelor 
necesare înscrierii, precum şi cuantumul taxei se anunţă cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea 
concursului de admitere. 
Art. 20. Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se 
realizează pentru numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, propus de agenţiile de 
evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică. 

 
Prezenta Metodologie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului universităţii din data de 13.07.2017. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI  

Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU 
 


