
 
 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 

 
 

Metodologie ADMITERE - 2013 
 

 
PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÃ 

 

 

Prezenta Metodologie este elaborată în baza Hotărârii Senatului Universităţii nr. 

153/18.10.2012 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în USV. 

 

(1) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de studii de formare 

psihopedagogica studenţii şi absolvenţii studiilor universitare. 

 

(2) Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor 

universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare. 

 

(3) La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor 

universitare se pot înscrie studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” înmatriculaţi la studiile 

universitare de licenţă (pentru nivelul I) şi de masterat (pentru nivelul II). 

 

(4) La programele de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar se pot 

înscrie absolvenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” sau ai altor instituţii de învăţământ superior de 

stat sau particular, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) la nivelul I se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în cadrul 

domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate;  

b) la nivelul II se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în 

cadrul domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate, care au urmat şi finalizat programul de studii 

psihopedagogice, Nivelul I. 

 

(5) Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se face pe baza 

susţinerii unei probe de admitere care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea 

motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică. Aceasta se va realiza la înscriere, după ce 

candidaţii şi-au exprimat în scris opţiunea de a parcurge programul de formare psihopedagogică. 

Evaluarea se finalizează prin calificativ (admis, respins).  

 

(6) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de formare 

psihopedagogica pe parcursul studiilor universitare, pot parcurge programul de formare 

psihopedagogică în regim postuniveritar. 

 



(7) Regimul de finanţare pentru programele de studii de formare psihopedagogica, Nivel I 

– zi, poate fi cu finantare de la bugetul de stat sau cu taxă în funcţie de statutul studentului la 

facultatea de profil. 

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare 

psihopedagogică de aprofundare – Nivel II, zi, numai în regim cu taxă. 
 

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare 

psihopedagogică iniţial (Nivel I) şi de aprofundare (Nivel II) postuniversitar, numai în regim cu 

taxă. 
 

(8) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică pentru 

anul universitar 2013-2014 este: 

Nivel I, zi – 350 lei/an; 

Nivel II, zi – 350 lei/an; 

Nivel I, postuniversitar – 1500 lei/an; 

Nivel II, postuniversitar – 1300 lei/an. 
 

 (9) Admiterea studenţilor la programele de formare psihopedagogică se desfăşoară în 

paralel cu admiterea la facultăţi şi se realizează 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 datelor în Fişa de înscriere;  

(d) aplicarea testării pentru admiterea candidaţilor în program;   

(e) afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi. 
 

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR  
 

Perioada de desfăşurare a admiterii:  
 

Sesiunile:              15 – 31 iulie 2013; 

                              5 – 20  septembrie 2013. 

Sesiunea iulie 2013 (15-31): 

                                     15 – 23 iulie 2013 (fără sâmbătă şi duminică)  - înscrieri; 

                                     25 iulie 2013  -  afişarea rezultatelor; 

         - Înmatricularea – 25-31 iulie 2013 (fără sâmbătă şi duminică). 
Sesiunea septembrie 2013 (5-20): 

                                   5-11 septembrie 2013 (fără sâmbătă şi duminică) -  înscrieri; 

                                   13 septembrie 2013 - afişarea rezultatelor; 

         - Înmatricularea – 16-20 septembrie 2013 (fără sâmbătă şi duminică). 

 
 

(10) Înmatricularea la programele de formare psihopedagogică se face în paralel cu 

înmatricularea la programele de studii universitare de licenţă/masterat. 
 

Taxa de înmatriculare pentru D.S.P.P. este de 20 lei. 

(a) înmatricularea la programul de formare psihopedagogică, Nivel I, se realizează prin  

depunerea la secretariatul D.S.P.P. a unui dosar personal care include:  

- cerere tip;  

- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);  



- certificat de naştere (copie); 

- certificat de căsătorie (copie); 

- buletin/carte de identitate (copie);  

- adeverinţă din care să rezulte statutul financiar al studentului. 
 

(b) înmatricularea la programele de formare psihopedagogică, Nivel II, a absolvenţilor 

studiilor universitare de licenţă, se realizează prin depunerea la secretariatul D.S.P.P. a unui dosar 

personal care include:  

- cerere tip;  

- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);  

- certificat de naştere (copie); 

- certificat de căsătorie (copie); 

- buletin/carte de identitate(copie);  

- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare(copie);  

- adeverinţă sau certificat de absolvire a programului de studii psihopedagogice Nivelul I 

(copie); 

- adeverinţă din care să rezulte statutul de masterand. 

 

(c) înmatricularea la programul de studii psihopedagogice, Nivel I – regim postuniversitar, 

se realizează prin depunerea la secretariatul D.S.P.P., a unui dosar personal care include:  

- cerere tip;  

- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);  

- certificat de naştere (copie);  

- certificat de căsătorie (copie);  

- buletin/carte de identitate(copie);  

- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie 

legalizată).  

 

(d) înmatricularea la programul de studii psihopedagogice, Nivel II – regim postuniversitar,  

se realizează prin depunerea la secretariatul D.S.P.P., a unui dosar personal care include:  

- cerere tip;  

- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);  

- certificat de naştere (copie);  

- certificat de căsătorie (copie);  

- buletin/carte de identitate(copie);  

- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie 

legalizată).  

- certificat de absolvire / adeverinţă de absolvire – Nivel I (copie). 

 

(11) Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei propune o a treia etapă a admiterii la D.S.P.P., 

în perioada 1-15 octombrie 2013, perioadă în care înmatriculările se vor desfăşura 

concomitent cu înscrierile.  

 

 

 

 

 


