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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare
al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic

SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale
Art. l. - (1) Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D.) se organizează şi
funcţionează în conformitate cu:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
 O.M. nr. 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică;
 O.M. nr. 5.561/ 7.10. 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuã a
personalului din învăţământul preuniversitar;
 O.M.E.T.S. nr. 5.564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de
aceştia;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
 O.M.Ed.C. nr. 3235/10.02.2005 privind Organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă;
 Legea nr. 346/29.11.2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 78/2005 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare ;
 O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite Transferabile (E.C.T.S.);
 Ordinul M.E.N. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a practicii pedagogice;
 Carta Universităţii „Valahia” din Târgovişte;
 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea
„Valahia” din Târgovişte (RAUS);
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 Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică;
 Hotărârile Senatului Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
Art. 2. - (1) Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structură
universitară subordonată Universităţii „Valahia” din Târgovişte, abilitată să realizeze formarea
iniţială, psihopedagogică şi metodică, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor
învăţământului universitar, în vederea certificării pentru profesia didactică.
(2) D.P.P.D. este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului
didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi
activităţi specifice de cercetare ştiinţifică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale universităţii.
(3) D.P.P.D. poate participa la competiţia pentru finanţarea unor cercetări prin granturi şi
contracte.
(4) D.P.P.D. poate organiza structuri şi programe de analiză şi dezvoltare pedagogică internă
pentru instituţia de învăţământ superior în care funcţionează, în scopul dezvoltării şi implementării
tehnologiilor didactice specifice învăţământului universitar şi al asigurării managementului calităţii
în educaţie.
Art. 3. - D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii, prin
următoarele elemente:
a) misiune şi obiective specifice;
b) structuri profesional-ştiinţifice şi administrative interne, st abilit e pe baza legislaţiei în
vigoare;
c) conducere proprie;
d) comisie proprie de evaluare internă şi asigurare a calităţii;
e) studenţi/cursanţi proprii înscrişi la Programul de formare psihopedagogică - Nivel I (iniţial)
şi Programul de formare psihopedagogică - Nivel II (aprofundare) sau la celelalte programe de
studii organizate de D.P.P.D.;
f) servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

SECŢIUNEA II
Misiune şi obiective
Art. 4. – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic este o structură didactică şi de
cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii „Valahia” din Târgovişte, în cadrul căreia se asigură
formarea psihopedagogică a studenţilor/cursanţilor, precum şi perfecţionarea cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar, în vederea formării/dezvoltării competenţelor profesionale
(cognitive şi funcţional-acţionale) şi a competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare
personală şi profesională), necesare pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ,
centrat pe formabili. Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt
adaptate la standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor
societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.
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Misiunea D.P.P.D. vizează trei componente principale:
a) formarea iniţială a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului universitar pentru
profesia didactică, în vederea obţinerii certificării necesare pentru ocuparea posturilor
didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
b) formarea continuă a personalului didactic, prin programe specifice de dezvoltare
profesională şi prin organizarea cursurilor de pregătire a examenelor de obţinere a gradelor
didactice;
c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă
cu exigenţele privind calitatea în educaţie, cu standardele educaţionale şi perspectivele de
evoluţie a educaţiei, pe plan naţional şi european.
Art. 5. - Pentru realizarea misiunii sale, D.P.P.D. colaborează cu facultăţile din structura
Universităţii Valahia din Târgovişte, în scopul îndeplinirii următoarelor obiective:
a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, teoretice, metodice şi practice, în
acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul teoriei şi practicii curriculum-ului,
psihologiei educaţiei, tehnologiei educaţionale, tehnologiei informaţiei şi comunicării,
proiectării, realizării şi evaluării în condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de
învăţământ;
b) realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe formabili şi orientat
pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene;
c) implementarea soluţiilor de reformare şi modernizare a învăţământului;
d) organizarea de programe de studii în sfera formării continue a personalului didactic,
potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;
e) realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei, orientate spre temele
fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie
şi ale integrării europene a programelor de formare psihopedagogică;
f)
conectarea directă a cercetării ştiinţifice la problemele actuale ale învăţământului,
antrenarea studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe teme actuale ale
pedagogiei, psihologiei educaţiei, didacticilor de specialitate şi ale celorlalte discipline
ştiinţifice din programele de studii ale diverselor specializări.
SECŢIUNEA III
Organizare, conducere şi finanţare
Art. 6. - (1) D.P.P.D. este o structură universitară, didactico-ştiinţifică şi administrativă,
subordonată direct conducerii Universităţii, care funcţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei
Naționale, potrivit legii şi prevederilor Cartei Universitare.
(2) Activităţile teoretice şi practice, specifice disciplinelor din planul de învăţământ al
Programului de formare psihopedagogică, sunt asigurate de cadrele didactice ale D.P.P.D., de
cadrele didactice ale facultăţilor cu care departamentul colaborează, precum şi de personal didactic
asociat. Acestea funcţionează pe baza statelor de funcţiuni şi de personal didactic, aprobate de
Senatul Universităţii, potrivit legii. Posturile didactice sunt ocupate de personal didactic titular sau
asociat, potrivit prevederilor legale şi în concordanţă cu standardele de calitate a corpului
profesoral.
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Art. 7. - (1) Conducerea operativă a D.P.P.D. este asigurată de către director.
(2) Directorul este cadru didactic titular, cu norma de bază în universitate. Directorul reprezintă
D.P.P.D. în raporturile cu celelalte structuri universitare şi cu departamentele similare din alte
instituţii de învăţământ superior, semnează diplomele şi certificatele de studii, precum şi celelalte
documente emise sub egida D.P.P.D..
Art. 8. - Îndatoririle cadrelor didactice ale D.P.P.D. sunt, în conformitate cu prevederile
Cartei Universităţii „Valahia” din Târgovişte, următoarele:
a) îndeplinirea tuturor atribuţiilor care le revin pentru realizarea eficientă a programelor şi
activităţilor din cadrul D.P.P.D.;
b) reprezentarea intereselor D.P.P.D. şi ale Universităţii, în ţară şi în străinătate, dezvoltarea
valorilor, tradiţiilor şi a prestigiului acestora;
c) respectarea prevederilor legislaţiei învăţământului, ale Cartei Universităţii şi ale
regulamentelor Universităţii şi, respectiv, ale D.P.P.D.;
d) asigurarea calităţii şi performanţei în activităţile profesional-ştiinţifice;
e) respectarea deontologiei profesionale în relaţiile colegiale, cu studenţii şi în relaţiile
dezvoltate cu diverşi parteneri.
Art. 9. - Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, D.P.P.D. dispune de
secretariat propriu. Acesta asigură evidenţa studenţilor/cursanţilor şi a cadrelor didactice înscrise
la examenele pentru gradele didactice, a documentelor şi a actelor normative referitoare la
activitatea departamentului, efectuează corespondenţa cu facultăţile universităţii, cu inspectoratele
şcolare, casele corpului didactic, cu Ministerul Educaţiei Naționale şi realizează celelalte sarcini
specifice activităţii de secretariat.
Art. 10. - În cadrul D.P.P.D. se pot constitui structuri profesional - ştiinţifice şi
administrative interne, stabilite potrivit nevoilor de funcţionare optimă, în funcţie de volumul şi
natura activităţilor desfăşurate. Aceste structuri pot fi de tipul comisiilor, specializate pe domenii
de activitate sau/şi pe obiective.
Art. 11. - Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul D.P.P.D. se asigură din subvenţii de
la bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. Principalele
destinaţii ale veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi cheltuieli sunt precizate prin bugetul
D.P.P.D., elaborat potrivit legii şi reglementărilor interne ale universităţii. Structura planului de
venituri şi cheltuieli al departamentului se elaborează anual.
Art. 12. - D.P.P.D. dispune de spaţii proprii de învăţământ pentru activităţi de curs şi
seminar/laborator, cabinet metodic, secretariat; are acces la spaţii de învăţământ şi la bibliotecile
universităţii, pentru a satisface nevoile de studiu şi documentare ale formabililor.
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SECŢIUNEA IV
Dispoziţii finale
Art. 28. - (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul
Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
(2) Modificarea Regulamentului se poate face la propunerea D.P.P.D., cu aprobarea Senatului
Universităţii.
Aprobat în şedinţa D.P.P.D. din data de 12.11.2012
Aprobat în şedinţa de Senat din data de 25.01.2013
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