ADMITERE LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ
– CURSURI POSTUNIVERSITARE CU TAXĂ
NIVELUL I
ÎN VEDERE CERTIFICĂRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
Pregătirea psihopedagogică - se realizează în cadrul programelor de formare
psihopedagogică (Nivelul I) în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică,
oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
În cadrul Programului de Pregătire Psihopedagogică - Nivelul I (iniţial) se vor studia
următoarele discipline: Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Instruire asistată
de calculator, Practică pedagogică şi Managementul clasei.
În urma parcurgerii Programului de Pregătire Psihopedagogică - Nivelul I se obţine
Certificatul de absolvire a studiilor psihopedagogice, care oferă posibilitatea predării în
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, conform domeniilor de studii de licenţă.
Admiterea la cursurile DPPD cursuri postuniversitare cu taxă se realizează pe baza
unui INTERVIU (ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice)
se va desfăşura conform Calendarului de admitere aprobat de către DPPD (22 şi 29 septembrie
2017, respectiv 06 şi 13 octombrie 2017) la corpul P, sala P 20, intervalul orar 12 00-1400.
Dosarul de înscriere pentru participare la interviu conţine:
• Cererea de înscriere (formular tip USAMV);
• Fișa de înscriere DPPD (formular tip USAMV);
• Copie certificat naştere;
• Copie CI;
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Copia diplomei de licenţă (adeverinţă în cazul absolvenţilor 2017) în domeniile de
specializare ale USAMV sau similare şi Foaia matricolă (Suplimentul la diplomă),
conform cu originalul (se vor prezenta originalele în vederea certificării);
• Certificatul 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 I, completat în dublu exemplar (formular tip USAMV);
• Dosar plic.

Perioada de înscriere se desfăşoară în intervalul 11 septembrie – 13 octombrie 2017, orele
1000-1400, iar participarea la INTERVIU (22 şi 29 septembrie 2017, respectiv 06 şi 13
octombrie 2017) este obligatorie!

