ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
ÎN VEDERE CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
CURSURI POSTUNIVERSITARE CU TAXĂ - NIVELUL II
Pregătirea psihopedagogică (de aprofundare) se realizează în cadrul programelor de formare
psihopedagogică (Nivelul II) în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, oferite de
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) .
În cadrul Programului de Formare Psihopedagogică - Nivelul II (de aprofundare) se vor studia următoarele
discipline: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Proiectarea şi managementul programelor
educaţionale, Didactica domeniului, Practică pedagogică de specialitate și disipline opționale.
În urma parcurgerii Programului de Formare Psihopedagogică - Nivelul II se obţine Certificatul de
absolvire a studiilor psihopedagogice, care oferă posibilitatea predării în învăţământul liceal, postliceal şi superior.
Admiterea la cursurile postuniversitare cu taxă - Nivelul II, din cadrul DPPD se realizează pe baza
unui INTERVIU (ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice) și se va desfăşura
conform Calendarului de admitere aprobat de către DPPD (12 octombrie 2018) la corpul P (Facultatea de
Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală), sala P 7, intervalul orar 11 00-1400.
Dosarul de înscriere pentru participare la interviu conţine:
• Cerere de înscriere (formular tip USAMV);
• Fișa de înscriere DPPD (formular tip USAMV);
• Copie certificat naştere;
• Copie CI;
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Dovada absolvirii Programului de Pregătire Psihopedagogică - Nivelul I;
• Act de studii, în copie* certificat „conform cu originalul” (adeverinţă în cazul absolvenţilor 2018)
corespunzător categoriei de studii absolvite (de ex. studii universitare de master; studii universitare de
lungă durată; programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură
acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări finalizate după absolvirea
ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată) în
domeniile de specializare ale USAMV sau similare;
• Foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se
realizează înscrierea, în copie certificată sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul
universitar, în copie* ”conform cu originalul”;
• Diploma de master /act de studii corespunzător uneia dintre categoriile : programe postuniversitare
cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate
de MEN, conf. art.4 alin. (3) lit.c) sau d); programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi
specializări finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea
studiilor universitare de lungă durată) însoțite de foaia matricolă/supliment, ambele în copie* certificate
„conform cu originalul”;
• Certificat medical care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni
incompatibile cu profesia didactică;
• Chitanţă taxa de înmatriculare
• Contractul de studii Nivel II, completat în dublu exemplar (formular tip USAMV);
• Dosar plic.
Perioada de înscriere se desfăşoară în intervalul 17 septembrie – 12 octombrie 2018, orele 1000-1400, iar participarea
la INTERVIU în data de 12 octombrie 2018, în intervalul orar 1100-1400 (corp P sala 7) este obligatorie!
*În vederea certificării „conform cu originalul” toate actele se vor prezenta la înscriere în original.
Informatii suplimentare puteți obține la: 031.433.4146

