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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC 
 
 
 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÃ 
(extras din Regulamentul de Organizare şi desfăşurare a examenelor de admitere) 

 
V.1. Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de studii de formare psihopedagogica 
studenţii şi absolvenţii studiilor universitare. 
 
V.2. Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor universitare, cât 
şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare. 
 
V.3. La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor universitare se pot 
înscrie studenţii care optează  pentru programul de formare psihopedagogică conform Ordinului MEN   
nr. 4129/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinului MEN nr. 3850/2017 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia 
didactică, cu modificările ulterioare. 
 
V.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 unui program de master, care au urmat şi finalizat 
programul de studii psihopedagogice, Nivelul I. 
 
V.5. Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se realizează, în limita locurilor 
disponibile, pe baza susţinerii unei probe de admitere - interviu, care vizează competenţele academice ale 
candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, probă care se va susţine la 
înscriere. Evaluarea se finalizează prin calificativ (admis, respins).  În cazul depăşirii capacităţii de 
şcolarizare, se va aplica drept criteriu de departajare media de bacalaureat. 
 
V.6.  Candidaţii admişi la programele de licenţă pe un loc finaţat prin granturi de studii (buget) se vor 
înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică nivel I (zi), completând documentele 
aferente (copie CN, CC, CI, cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultăţile de profil. 
 
V.7. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de formare psihopedagogică 
pe parcursul studiilor universitare, pot parcurge programul de formare psihopedagogică în regim 
postuniversitar. 
 
V.8. Regimul de finanţare pentru programele de studii de formare psihopedagogică, Nivel I – zi, poate fi cu 
finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă în funcţie de statutul studentului la facultatea de profil. Pentru 
studenţii proveniţi din alte centre universitare regimul de finanţare este cu taxă, indiferent de statulul său 
financiar la facultatea de unde provine. 
 Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, înscrişi la un program de masterat în cadrul USV, pot 
urma programul de formare psihopedagogică de aprofundare – Nivel II, zi, păstrându-şi statutul financiar 
de la facultatea de profil. 
 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. 
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CIFRĂ DE ŞCOLARIZARE 

AN UNIVERSITAR 2019/2020 
 

Domeniul Program de studiu Nr. locuri propuse 

PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ** 

Ştiinţe ale educaţiei 

Nivel I zi 700 
Nivel II zi 150 
Nivel I Postuniversitar 

150 
Nivel II Postuniversitar 

 

** Locurile rămase neocupate se pot redistribui în  următoarea sesiune de admitere. 

 
 

TAXE DE ŞCOLARIZARE 
 

Program  
Taxă şcolarizare/ 

an (lei) 

Nivel I zi – cu taxă 500 

Nivel II zi – cu taxă 500 

Nivel I Postuniversitar 1700 

Nivel II Postuniversitar 1500 
 

 
 

TAXE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE  
(înscriere, înmatriculare şi avansul din taxa de şcolarizare) 

 

Departament Nivel 
Taxă  

înmatriculare 
(lei) 

Avans din taxa de şcolarizare 
la înmatriculare (10% din taxa 

de şcolarizare) 

Total 
(lei) 

Departamentul 
de Specialitate 

cu profil 
Psihopedagogic 

ZI 
Nivel I şi Nivel II 

- cu taxa* 
50 50 100 

Postuniversitar 
Nivel I  

125 170 295 

Postuniversitar 
Nivel II 

125 150 275 

*Pentru studenţii înmatriculaţi la programele de licenţă pe un loc care nu este finaţat de la buget 
 

 

 
ACTELE NECESARE 

(a) Nivel I – zi: 
- cerere tip;  
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie) pentru studenţii cu taxă (50 lei);  
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie) pentru studenţii cu taxă (50 lei); 
- certificat de naştere (copie*); 
- certificat de căsătorie (copie*); 
- buletin/carte de identitate (copie*);  
- adeverinţă din care să rezulte statutul financiar al studentului; 
- diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (copie*). 
 

Nota: *certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de 

către decan 
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(b) Nivel II - zi  
- cerere tip;  
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie) pentru studenţii cu taxă (50 lei);  
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie) pentru studenţii cu taxă (50 lei); 
- certificat de naştere (copie*); 
- certificat de căsătorie (copie*); 
- buletin/carte de identitate(copie*);  
- diploma de bacalaureat (copie*). 
- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare (copie*); 
- adeverinţă sau certificat de absolvire a programului de studii psihopedagogice Nivelul I (copie*); 
- supliment/foaie matricolă aferent/ă certificatului de absolvire - Nivel I (copie*); 
- adeverință de la facultatea de profil din care să rezulte statutul de masterand.  

 
Nota: *certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de 

către decan 

 

 
(c) Nivel I – regim postuniversitar  
- cerere tip;  
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie*) 125 lei;  
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie*) 170 lei; 
- certificat de naştere (copie*);  
- certificat de căsătorie (copie*);  
- buletin/carte de identitate (copie*);  
- diploma de bacalaureat (copie*). 
- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie*); 
- supliment diplomă/foie matricolă (copie*); 
- certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă 
 de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

 
Nota: *certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de 

către decan 

 
 
(d) Nivel II – regim postuniversitar  

 -cerere tip;  
 - chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie) 125 lei;  
 - chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie) 150 lei; 
 - certificat de naştere (copie*);  
 - certificat de căsătorie (copie*);  
 - buletin/carte de identitate(copie*);  
 - diploma de bacalaureat (copie*). 
 - diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie*); 
 - supliment diplomă/foie matricolă (copie*). 
 - certificat de absolvire/adeverinţă de absolvire – Nivel I (copie*); 
 - supliment/foaie matricolă aferent/ă certificatului de absolvire - Nivel I (copie*). 
 - diplomă de master/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de master (copie*); 
 - supliment diplomă/foie matricolă (copie*). 
 - certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă 
de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
 
Nota: *certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat 
de către decan 
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CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ŞI A PROBELOR DE CONCURS  
 
SESIUNEA IULIE 2019- doar pentru Nivel I şi Nivel II ZI 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data SALA 

1.  
Probă de admitere/interviu şi 
înmatriculări 

24 - 30 iulie, ora 08.00 – 16.00 (fără 
duminică) 

A121 

 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019- Nivel I şi Nivel II ZI şi POSTUNIVERSITAR 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data SALA 

1.  
Probă de admitere/interviu şi 
înmatriculări 

9 - 18 septembrie, ora 08.00 – 16.00 
(fără duminică) 

A121 

2.  Afişare rezultate finale 19 septembrie 
Avizier 
A121 

 
SESIUNEA OCTOMBRIE 2019 - doar pentru Nivel I şi Nivel II ZI 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data SALA 

1.  
Probă de admitere/interviu şi 
înmatriculări 

1 - 10 octombrie, ora 08.00 – 16.00 

(fără duminică) 
A121 

2.  Afişare rezultate finale 11 octombrie 
Avizier 
A121 
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