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Universitatea Națională de Arte, București
Facultatea de Istoria și Teoria Artei
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Metodologia de admitere 
la Programul de formare psihopedagogică din cadrul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

aprobată în Ședința Senatului Universității Naționale de Arte, București 
din data de 03. 03. 2016

CAP. I 
Cadrul legislativ de funcționare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Art. 1
Programul de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (D.P.P.D.) al Universității Naționale de Arte, București (U.N.A.B) se organizează în baza 

următorului cadru legal: O.M.Î. nr. 4356/ 11 iulie 1996, O.M.E.C.T. nr. 4316/ 3 iunie 2008, Legea 

educaţiei naţionale  nr.  1/ 2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  O.M.E.C.T.S. nr. 5745/ 17 

septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică modificat prin O.M. nr. 

6501/ 2012 și în temeiul H.G. nr. 26/ 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/ 2015 privind stabilirea unor măsuri 

de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

În conformitate cu legislația menționată, organizarea Programului de formare psihopedagogică din cadrul 

D.P.P.D. al U.N.A.B urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică pentru două 

niveluri de certificare:

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice 

în specialitatea educație plastică în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării 

unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în specialitatea educație vizuală în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a 

două condiţii:

- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.
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Art. 2
(1) Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. este organizat la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se 

conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

Art. 3
Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. din cadrul U.N.A.B este organizat pe două niveluri de 

certificare:

(1) nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare, cu durata de 3 ani, (buget și taxă);

(2) nivelul I (inițial) în regim comprimat, cu durata de 1 an (cu taxă);
(3) nivelul II (de aprofundare) postuniversitar, cu durata de 1 an (cu taxă).

Art. 4
Cursurile, seminariile, aplicațiile și activitățile de practică pedagogică se desfășoară în limba română.

Art. 5
(1) Activitățile didactice din cadrul Programului de formare psihopedagogică se organizează pe niveluri 

de studii, serii de curs, grupe de seminar și grupe de practică pedagogică, potrivit reglementărilor în 

vigoare. 

(2) Condițiile de promovare, formele de evaluare, precum și conținutul disciplinelor de învățământ sunt 

precizate în fișele disciplinelor.

Art. 6
Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. din U.N.A.B certifică competențe psihopedagogice în 

specialitățile: educație plastică și educație vizuală, specializări cuprinse în Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 

3202/ 03.02.2012, în conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 16, al.1 din O.M.E.C.T.S.  nr. 5745/ 2012, 

referitor la corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi 

predate în învăţământul preuniversitar stabilite prin Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, 

domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs.

Art.7

În conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 16, al.2 din O.M.E.C.T.S. nr. 5745/ 2012, în ceea ce privește 

corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi 

disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior, aceasta este stabilită de către Senatul U.N.A.B. 

prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.
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Cap. II 
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. pentru Nivelul I și Nivelul II

A. Organizarea concursului de admitere la Programul de formare psihopedagogică

Art.8
Universitatea Națională de Arte, București are dreptul să organizeze concurs de admitere la Programul de 

formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. la nivel I și nivel II în conformitate cu prevederile din 

O.M. nr. 4356 din 11 iulie 1996, O.M. nr. 4316 din 3 iunie 2008, Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 și 

O.M.E.C.T.S. nr. 5745 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

Art.9
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu. 

Art.10
În vederea informării candidaţilor pentru concursul de admitere vor fi prezentate informaţii, recomandări 

şi indicaţii utile la avizierul D.P.P.D., precum și pe pagina web a U.N.A.B. 

Materialele afişate vor aduce la cunoştinţa candidaţilor precizări în detaliu privind organizarea 

concursului de admitere, numărul de locuri, condiţiile de înscriere, organizarea şi desfăşurarea 

concursului, precum şi normele care trebuie respectate pe parcursul desfăşurării concursului.

Art.11
Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, prin decizia Rectorului, se numesc 

comisiile de admitere, formate din: președinte, doi profesori examinatori și secretarul comisiei.

Art.12
Comisiile de admitere sunt direct răspunzătoare de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.

Art.13
Directorul D.P.P.D. va efectua instruirea comisiilor şi va verifica permanent modul cum acestea îşi 

îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile repartizate.

B.  Candidații la admitere

Art.14
Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică studenţii şi 

absolvenţii studiilor universitare.
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Art. 15
În cazul absolvenţilor, înscrierea la Programul de formare psihopedagogică se face pe baza diplomei de 

licenţă, eliberată de instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.

Art.16
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat Programul de formare psihopedagogică pe 

parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în 

regimul cursurilor postuniversitare.

Art.17
(1) La admiterea în cadrul Programului de formare psihopedagogică pot candida cetăţenii străini, ai 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 

şcolarizare. 

(2) Recunoaşterea studiilor efectuate în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice. La înscriere, fiecare candidat cetățean 

străin, are obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.

Art.18
La înscriere cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţe lingvistice pentru limba 

română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.

Art.19
Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind registrul actelor de studii în România, toţi 

candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din 

certificatele de naştere. În cererea de înscriere tip, la numele din certificatul de naştere se înscrie, în 

paranteză, şi numele din certificatul de căsătorie, înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătoreşti de 

schimbare a numelui ori prenumelui, iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, a prenumelui 

mamei.

Art.20

În conformitate cu dispozițiile Cap. VII, art. 18, art.19 și art.20 din O.M.E.C.T.S nr. 5745/ 2012, posesorii 

certificatelor de absolvire a Programului de formare psihopedagogică care urmează sau care au absolvit 

studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică pot să obţină 

certificarea didactică prin Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D., beneficiind de 

sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.
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C. Înscrierea candidaților

Art.21
Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti va aduce la cunoştinţa candidaţilor documentele necesare 

pentru înscriere, prin afişare la avizierul D.P.P.D. şi pe pagina proprie web.

Art.22

Înscrierea candidaților la Concursul de admitere se realizează după finalizarea examenelor de 

admitere la facultățile din cadrul U.N.A.B. și are loc în perioada 10 – 20 octombrie.

Art.23
Pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică din D.P.P.D. se percepe o taxă de 

înscriere aprobată de Senatul universității. Taxa se va achita la casieria U.N.A.B. în momentul înscrierii.

Art.24
În vederea înscrierii la concursul de admitere candidaţii vor depune un dosar tip mapă care va cuprinde 

următoarele documente:

(1) pentru nivelul I (inițial) – studenți înmatriculați în anul I de studii (3 ani/ buget și taxă) :
- fişa de înscriere; 
- certificatul de naştere, în copie;
- Cartea de identitate, în copie (actul original va fi prezentat la înscriere pentru verificarea conformității

cu copia); 
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al anului I (înmatriculat pe locurile finanţate de la 

bugetul de stat sau înmatriculat pe locurile cu taxă), în anul universitar curent, eliberată de decanatul 
facultăţii;

- acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de 
admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii 
părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă de la locul de 
muncă al părintelui, cadru didactic aflat în activitate);

- acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutire de plată a taxei de înscriere la concursul de 
admitere cu 50% (orfanii de un părinte) şi cu 75% candidaţii ale căror venituri familiale nu depăşesc 
salariul minim brut pe economie (ultimul talon de pensie al părinţilor pensionari dacă veniturile 
realizate din pensii sunt sub salariul minim brut pe economie; adeverinţe privind veniturile familiei 
dacă acestea nu depăşesc salariul minim brut pe economie;

- chitanţa eliberată de casieria Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti din care rezultă achitarea taxei de 
înscriere la concursul de admitere.

(2) pentru nivelul I (inițial) – (comprimat: 1 an/ taxă):
- fişa de înscriere; 
- certificatul de naştere, în copie; 
- Cartea de identitate, în copie (actul original va fi prezentat la înscriere pentru verificarea conformității

cu copia); 
- diploma de licenţă (sau diploma echivalentă acesteia) în copie legalizată; 
- chitanţa eliberată de casieria Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti din care rezultă achitarea taxei de 

înscriere la concursul de admitere.
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(3) pentru nivelul II (aprofundare) – postuniversitar (1 an/ taxă):
- fişa de înscriere; 
- certificatul de naştere, în copie; 
- Cartea de identitate, în copie (actul original va fi prezentat la înscriere pentru verificarea conformității

cu copia);
- diploma de licenţă (sau diploma echivalentă acesteia) în copie legalizată; 
- diploma de absolvire a unui master în specialitate – copie (actul original va fi prezentat la înscriere 

pentru verificarea conformității cu copia); sau adeverință care atestă că studentul se află înscris la un 
master în specialitate;

- certificat absolvire a nivelului I de formare psihopedagogică - copie (actul original va fi prezentat la 
înscriere pentru verificarea conformității cu copia) sau adeverință de absolvire;

- chitanţa eliberată de casieria Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti din care rezultă achitarea taxei de 
înscriere la concursul de admitere.

Art.25

Pentru cetățenii străini, Dosarul de înscriere la Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. va 
cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare;
- actul de studii (copie și traducere legalizată în limba română) care permite accesul persoanei în 

cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
- foile matricole (copii şi traducere legalizată în limba română) aferente studiilor efectuate şi programa 

analitică, în cazul candidaţilor care solocită echivalarea unor perioade de studii;
- diplomele de studii din India, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de 

la Haga;
- certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau după caz, acte de studii 

atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română – acte eliberate
de către instituţii abilitate de M.E.N.C.Ș.;

- certificatul de naştere, în traducere legalizată în limba română;
- copie de pe paşaport, valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la 

studii;
- certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana ce 

urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu profesia 
didactică;

*-Candidaţii transmit dosarele direct la D.P.P.D. din U.N.A.B.;
-D.P.P.D. din U.N.A.B. evaluează dosarul și comunică Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale din
cadrul M.E.N.C.Ș. lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi 
însoţită de o copie a cererilor solicitanților pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale din cadrul M.E.N.C.Ș. va emite Scrisoarea de acceptare la 
studii (aprobare scrisă) pe care o va transmite la D.P.P.D. din U.N.A.B.

**Dacă acest dosar este deja complet realizat și aprobat pentru anul în curs, la una dintre facultățile 
U.N.A.B., candidatul poate aduce la D.P.P.D. doar o copie a acestui dosar și certificatul medical care 
să conțină apt pentru profesia didactică. 

- chitanţa eliberată de casieria U.N.A.B. din care rezultă achitarea taxei de înscriere la concursul de 
admitere.

- candidații pentru nivelul I (3 ani) vor aduce o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al anului 
I, în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii.
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Art.26
Prin semnarea fişei de înscriere (cerere) candidatul specifică opţiunea de susţinere a concursului de 

admitere la Programul de formare psihopedagogică şi semnează de luare la cunoştinţă a:

- metodologiei de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică, nivel I/ nivel II; 

- principiului prin care nu se admite contestarea competenţei comisiilor de admitere; 
- neobligativității U.N.A.B. faţă de candidaţii admişi de a le asigura cazarea şi masa. 

D. Probele de concurs
Art. 27
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu.

Art.28
Pentru admiterea la nivelul I, interviul va consta în întrebări adresate candidatului referitoare la experiența 

profesională și activitatea actuală, intenții, atitudini și așteptări de la programul de formare.

Art.29

Pentru admiterea la nivelul II, interviul va consta în:
- susținerea unui Proiect de intenții pedagogice în domeniul educației vizuale, pornind de la rezultatele și 

experiența acumulate la nivelul I de studii; 

- întrebări adresate candidatului referitoare la domeniul de studiu, respectiv experiența profesională și 

activitatea actuală, intenții, atitudini și așteptări de la programul de formare. 

Art.30
Scopul acestei probe este de a testa preocupările şi aptitudinile candidatului în domeniul specializării. 

Interviul urmărește verificarea cunoştinţelor de bază, în măsură să ateste faptul că viitorul cursant va face 

faţă în mod optim exigenţelor de ordin teoretic și practic impuse de profesia didactică aleasă.

E.  Desfășurarea și notarea interviului
Art.31
Concursul de admitere la nivelul I și nivelul II va fi programat anual în perioada  20 – 25 octombrie. 

Programul concursului va fi afișat pe pagina web a UNAB precum și la avizierul D.P.P.D..

Art.32
Interviul se va nota cu admis/ respins.

Art.33
La intrarea candidaţilor în sală se verifică identitatea acestora, pe baza Cărţii de identitate (sau a 

paşaportului) şi a tabelului nominal. Candidaţii care nu au asupra lor Cartea de identitate (sau paşaportul) 

nu sunt primiţi în sala de examen. Eventualele situaţii deosebite privind actele de identitate a candidaţilor 

vor fi comunicate comisiei.
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Art.34
Examinarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei care apreciază în mod independent 

răspunsurile. Rezultatele sunt consemnate în borderourile de notare.

Art.35
Nu se admit contestații în ceea ce privește notarea candidaților.

F.  Stabilirea și comunicarea rezultatelor concursului de admitere
Art.36
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, vor fi afișate la 

avizierul D.P.P.D. în termen de 3 zile de la încheierea perioadei de intervievare.

Art.37
Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişare, pe liste distincte, pentru candidaţii 

admişi (buget), admişi cu taxă şi respinşi.

Art.38
În cazul în care în urma concursului nu se vor ocupa toate locurile, U.N.A.B. îşi rezervă dreptul ca în 

termen de 7 zile de la afişarea rezultatelor să organizeze un nou concurs de admitere.

Cap. III Cifra de școlarizare
Art.39
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică se face strict în limita locurilor aprobate de Senatul 

U.N.A.B., cu respectarea O.M.E.C.T.S. nr. 5745/ 2012.

Art.40
Numărul de locuri și repartizarea acestora la nivelul I (buget, taxă – 3 ani), nivelul I comprimat (taxă – 1 

an) și nivelul II, vor fi afișate pe pagina web a U.N.A.B. și la avizierul D.P.P.D.

Cap. IV Dispoziții finale
Art.41
Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul universitar 2016 – 2017

Art.42
Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din data de  03. 03. 2016

Rector    Director al D.P.P.D.
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu conf. univ. dr. Speranța Farca


