
 

 

 

 

Facultatea Programe de studiu 
Durata studiilor 

(semestre) 

Învăţământ cu frecvenţă 

Cifra de şcolarizare 

(locuri) 

Taxa semestriala 

(EUR) 

Facultatea de 

Stiinte ale Educaţiei 

PROGRAMUL DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGIGA ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENTELOR PENTRU 

PROFESIA DIDACTICĂ IN REGIM 

POSTUNIVERSITAR 

Nivel II- 1 semestru-semestrul II al anului 

universitar 2021-2022 
50 400 

I. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA IN REGIM POSTUNIVERSITAR, NIVEL II 

▪ cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii); 

▪ diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;  

▪ diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă (promoţia  2021); 

▪ suplimentul la diploma de licenţă – original şicopiexerox; 

▪ atestatul de recunoaştere a studiilor (scrisoare de acceptare) pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări; 

▪ certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);  

▪ certificatul de naştere – original şi copie xerox; 

▪ cartea de identitate – original şi copie xerox; 

▪ certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox ;                

▪ adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie; 

▪ patru fotografii tip buletin; 

▪ chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere; 

▪ eseu motivational; 

▪ dosar plic.  

 

 

 

 

ADMITERE ANUL UNIVERSITAR  2021-2022 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENTELOR PENTRU 

PROFESIA DIDACTICĂ  

IN REGIM POSTUNIVERSITAR 

 

CALENDARUL ADMITERII: 

-Înscriere şi verificare a dosarelor:  

            04.02. 2022- 17.02.2022 

-Afişarea listelor provizorii (candidaţi admisi, in asteptare şi 

respinşi): 17.02.2022 

-Perioada de contestaţii: 17.02.-18.02.2022 

-Afișare rezultate finale: 18.02.2022 

-Plata taxei de scolarizare:  18.02. – 21.02.2022 



 

 

II.  PENTRU ÎNSCRIEREA LA NIVELUL II DPPD, SUNT NECESARE, ÎN PLUS, URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

• dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I/certificat de absolvire-nivel  I si foia  

• matricolă, original si copie xerox 

• diploma si foaia matricolă/suplimentul la diplomă - original si copie xerox privind absolvirea cu diplomă a uneia dintre 

următoarele categorii de studii: 

 a) studii universitare de master; 

 b) studii universitare de lungă durată; 

 c) programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite,  

aprobate de Ministerul Educaţiei si Cercetarii: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare 

de specializare, studii postuniversitare de masterat; 

 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. 

 
Candidaţii pentru programul de formare psihopedagogică Nivel II - trebuie să prezinte diploma de master sau adeverinţă de promovare a examenului 

de disertatie pentru promoţia 2021 in domeniile acreditate  în cadrul UCDC:  

Drept, Ştiinţe administrative, Administrarea afacerilor, Finanţe, Economie și afaceri internaționale, Marketing, Stiinte ale educaţiei, Filologie. 

Taxa de înscriere este de 100 lei 

 

 

 Eseul motivational va cuprinde: 

- Datele de identificare a candidatului: nume, inițiala tatălui, prenume (din certificatul de naștere); 

- Prezentarea motivelor si argumentelor proprii legate de alegerea carierei didactice; 

- Prezentarea atuurilor și calităților candidatului, inclusiv nivelul competentelor digitale; 

- Data si semnătura; 

Eseul va fi redactat la un rând, caractere 12, Times New Roman, cel mult o pagină." 

 

         Taxa de înscriere este de 100 lei 

 

 


