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METODOLOGIA DE ADMITERE
LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
1. Departamentul pentru Pregătirea 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 şi a competenţelor transversale necesare
pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili.
2. 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.
3. D.P.P.D. oferă programe de formare psihopedagogică iniţială (Nivel I şi Nivel II)
şi continuă pentru următoarele categorii de persoane: studenţi ai facultăţilor din cadrul
Universităţii Valahia din Târgovişte şi ai altor universităţi, absolvenţi cu diplomă de
licenţă, absolvenți cu diplomă de master, personal didactic din unităţile de învăţământ
preuniversitar şi universitar etc..
4. Programul de formare psihopedagogică - Nivel I (iniţial) - se realizează în
regimul activităţilor didactice opţionale, fiind permis accesul studenţilor care doresc să
obţină certificarea pentru profesia didactică, în specializarea corespunzătoare diplomei de
licenţă, în condiţiile prevăzute de lege.

5. Programul de formare psihopedagogică - Nivel I (iniţial)– poate fi parcurs, în
regim postuniversitar, şi de către absolvenţii învăţământului universitar care doresc să
obţină certificarea pentru profesia didactică, în specializarea corespunzătoare diplomei de
licenţă, în condiţiile prevăzute de lege. Cursanţii pot parcurge Programul de formare
psihopedagogică, în regim postuniversitar, numai în regim cu taxă.
6. Programul de formare psihopedagogică - Nivel II (aprofundare), organizat pe
parcursul studiilor universitare de masterat, poate fi parcurs de absolvenţii studiilor
universitare de licenţă, cu diplomă de licenţă în cadrul domeniilor de licenţă acreditate
sau autorizate din structura UVT sau cu diplomă de licenţă în cadrul unor domenii /
specializări similare acestora, şi ai Programului de formare psihopedagogică – Nivel I,
numai în condiţiile în care sunt înscrişi la un program de master în domeniul
corespunzător diplomei de studii universitare de licenţă.
7. Programul de formare psihopedagogică - Nivel II (aprofundare) poate fi parcurs,
în regim postuniversitar, de către absolvenţii studiilor universitare de licenţă, cu diplomă
de licenţă în cadrul domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate din structura UVT sau
cu diplomă de licenţă în cadrul unor domenii / specializări similare acestora, care au
absolvit şi Programul de formare psihopedagogică – Nivel I şi un program de master în
domeniul corespunzător diplomei de studii universitare de licenţă. Cursanţii pot parcurge
Programul de formare psihopedagogică, în regim postuniversitar, numai în regim cu
taxă.
8. Admiterea studenţilor/cursanţilor la Programul de formare psihopedagogică se
desfăşoară prin parcurgerea următoarele etape:
(a) informarea candidaţilor cu privire la oferta de formare: obiective, conţinut şi durată,
forme de organizare, finalizare;
(b) informarea candidaţilor cu privire la condiţiile de admitere;
(c) înregistrarea opţiunilor în Fişa de înscriere a UVT
(d) identificarea potenţialilor cursanţi pe baza confruntării fişelor de înscriere cu tabelele
studenţilor declaraţi admişi la facultăţi;
(e) înscrierea studenţilor la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, se
realizează prin depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care
include:
- cerere tip;
- certificat de naştere (copie);
- carte de identitate (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de studii de
licenţă, din care să reiasă statutul de student subvenţionat sau student cu taxă;
- certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii
nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie
(adeverinţă eliberată de medicul de familie);
(f) înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, a absolvenţilor
studiilor universitare de licenţă, înscriși la studii universitare de master, se realizează prin
depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care include:
- cerere tip,

-

-

-

-

-

-

certificat de naştere (copie),
carte de identitate (copie),
certificat de căsătorie (copie),
copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul“, de către secretarul
comisiei de admitere/adeverinţă de absolvire pentru cei care au finalizat studiile
de licenţă în anul curent,
foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu
din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu
originalul“, de către secretarul comisiei de admitere,
certificat de absolvire Program de formare psihopedagogică Nivel I (copie)/
adeverinţă de absolvire Program de formare psihopedagogică Nivel I sau altă
dovadă a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în
conformitate cu legislaţia în vigoare,
adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de studii
de master în domeniul corespunzător diplomei de studii universitare de licenţă,
din care să reiasă şi statutul de student subvenţionat sau student cu taxă,
certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la
studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea
profesie (adeverinţă eliberată de medicul de familie),
chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul“ (cf. OUG nr.41/2016) ,

(g) înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I – regim
postuniversitar, se realizează prin depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar
personal (dosar plic) care include:
- Cerere tip,
- Certificat de naştere (copie),
- Carte de identitate (copie),
- Certificat de căsătorie (copie),
- Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul“, de către
secretarul comisiei de admitere/adeverinţă de absolvire pentru cei care au
finalizat studiile de licenţă în anul curent ,
- Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de
studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu
originalul“, de către secretarul comisiei de admitere ;
- Certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la
studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea
profesie (adeverinţă eliberată de medicul de familie),
- Chitanţă taxă de înscriere,
- Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul“ (cf. OUG nr.41/2016) .
În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, în plus față de documentele
menționate mai sus, următoarele :
- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în
străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis

de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată
„conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de admitere;
- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea
pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor
postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de
legislaţia in vigoare. UVT transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educatiei
Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ
acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul
candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi
care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţiii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
(h) înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II – regim
postuniversitar, a absolvenţilor studiilor universitare de master, se realizează prin
depunerea la secretariatul D.P.P.D. a unui dosar personal (dosar plic) care include:
- Cerere tip,
- Certificat de naştere (copie),
- Carte de identitate (copie),
- Certificat de căsătorie (copie),
- Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul“, de către
secretarul comisiei de admitere ,
- Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de
studiu din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu
originalul“, de de către secretarul comisiei de admitere ;
- Certificat de absolvire Nivel I (copie)/ adeverinţă de absolvire Program de
formare psihopedagogică Nivel I sau altă dovadă a îndeplinirii condiţiei de
formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, în
copie certificată „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de
admitere ,
- Certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la
studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea
profesie (adeverinţă eliberată de medicul de familie),
- Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul“ (cf. OUG nr.41/2016) ,
- Chitanţă taxă de înscriere.
În cazul studenților străini, dosarul de înscriere va conține, în plus față de
documentele menționate mai sus, următoarele:
- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în
străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic
European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza carora se realizeaza admiterea, emis
de Centrul National de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată
„conform cu originalul“ de către secretarul comisie de admitere;

- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea
pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor
postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de
legislaţia in vigoare. UVT transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educatiei
Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ
acreditate, care organizează cursul pregatitor pentru învăţarea limbii române, în cazul
candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi
care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţiii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
(i) organizarea şi desfăşurarea interviului pentru admiterea candidaţilor la Programul
de formare psihopedagogică;
(j) afişarea listei studenţilor/cursanţilor admişi la interviu, la avizierul D.P.P.D., cu
precizarea regimului studiilor (cu sau fără taxă);
(k) încheierea contractului individual de studii cu D.P.P.D., în care sunt specificate:
regimul studiilor, drepturile şi obligaţiile studenţilor/cursanţilor.
10. Pentru toţi candidatii care doresc înscrierea la programe de formare
psihopedagogică de nivel II în UVT şi care au urmat diferite programe de formare
psihopedagogică în străinatate, UVT, respectiv D.P.P.D., analizează programul de
formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/echivalarea totală sau parţială a
programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.
11. Pentru studenţii/cursanţii înscrişi la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I şi Nivelul II, admiterea constă într-un interviu care vizează competenţele
academice ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.
Interviul este organizat, fără a aplica niciun fel de criterii discriminatorii, de către o
comisie formată din cadre didactice ale D.P.P.D., acordându-se calificativele „admis”
sau „respins”.
12. Etapele procesului de înmatriculare a studenţilor/cursanţilor sunt descrise în
Procedura de înscriere şi înmatriculare/reînmatriculare la Programul de formare
psihopedagogică
13. Cuantumul taxelor de înscriere, respectiv de studii, este aprobat de către
Senatul Universităţii „Valahia”, la propunerea D.P.P.D..
11. Studenţii admişi la studii de licenţă sau master în regim fără taxă beneficiază
de acelaşi regim şi pentru Programele de formare psihopedagogică.
Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aprobării de către Senatul
Universitar.
Aprobat în şedinţa Consiliului D.P.P.D. din data de 10.07.2017

