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CAP. I  CADRU LEGISLATIV DE FUNCȚIONARE A DPPD

 Art. 1 

Programele de formare psihopedagogică din cadrul Universității Naționale de Arte din București

se organizează în baza următorului cadru legal: Ordinul Ministrului Învățământului nr. 4356 din

11 iulie 1996, Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării și Tineretului nr. 4316 din 3 iunie 2008,

Legea  educaţiei  naţionale  nr.  1/  2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Ordinului

Ministrului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  si  Sportului  nr.  5745  din  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.

În  conformitate  cu  legislația  menționată,  organizarea  programelor  de  formare

psihopedagogică din cadrul Universității Naționale de Arte din București urmăreşte certificarea

competenţelor  specifice  pentru  profesia  didactică,  certificare  care  se  poate  obţine  la  două

niveluri, respectiv:

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

didactice 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 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) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate 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

Universitatea Națională de Arte din București organizează programe de formare psihopedagogică

pentru ambele niveluri de certificare astfel:

-Nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare, cu durata de 3 ani, cu locuri bugetate și

locuri cu taxă;

-Nivelul I (inițial) în regim comprimat, cu durata de 1 an, cu taxă;

-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 

Activitățile didactice din cadrul programului de studii psihopedagogice se organizează pe serii de

curs,  grupe  de  seminar  și  grupe  de  practică  pedagogică,  potrivit  reglementărilor  în  vigoare.

Condițiile de promovare, formele de evaluare, precum și conținutul disciplinelor de învățământ

sunt precizate în fișele disciplinelor.

Art. 6

În conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 16, al.1 din OMECTS nr. 5745/ 2012,

cu privire la corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care

pot fi predate în învăţământul preuniversitar stabilite prin Centralizatorului privind disciplinele

de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, programul de formare

psihopedagogică  din  Universitatea  Națională  de  Arte  din  București  certifică  competențe

psihopedagogice  în  domeniile:  educație  plastică  și  educație  vizuală,  la  specializările

corespunzătoare cuprinse în Anexa la OMECTS nr. 3202/ 03.02.2012

Art.7

În conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 16, al.2 din OMECTS nr. 5745/ 2012, în ceea ce

privește corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat
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absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior, aceasta este stabilită de către

senatul universităţii, prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice.

Cap.  II  EXAMENUL  DE  ABSOLVIRE  A  PROGRAMELOR  DE  PREGĂTIRE

PSIHOPEDAGOGICĂ, NIVEL I ȘI NIVEL II

Art. 8

Evaluarea finală se va face prin susținerea de către studenți a unui Portofoliu didactic.

Art. 9 

La începutul semestrului al II-lea, D.P.P.D. afișează lista profesorilor coordonatori de Portofolii

și tematica Examenului final de absolvire.

Art. 10 

Studenții  au obligația  ca până cel  tarziu la data  de 15 aprilie  a anului universitar  în curs să

depună  la  Secretariatul  D.P.P.D.  o  cerere  în  care  să  prezinte  opțiunea  pentru  unul  dintre

profesorii coordonatori.

Art. 11 

Profesorii coordonatori au obligația să prezinte în timp util tematica și să ofere consultanță de

specialitate  studenților,  conform  unui  Program  de  consultații  care  va  fi  afișat  la  avizierul

departamentului.

Art. 12 

Accesul studenților în faza de susţinere a Examenului de absolvire nivelul I (iniţial)  este posibil

după obţinerea tuturor creditelor aferente nivelului I de certificare pentru profesia didactică.

Art. 13 

Accesul  studenților/  cursanților  în  faza  de  susţinere  a  Examenului  de  absolvire  nivelul  II

(aprofundare)  este posibil  după obţinerea tuturor creditelor aferente nivelului II de certificare

pentru profesia didactică.

Art. 14

Prezentarea se va face în format digital sau în funcție de temă, pe format clasic (suport hârtie,

coală desen).

Art. 15

Evaluarea Portofoliilor se va face de către o Comisie constituită și aprobată la nivelul D.P.P.D.

Membrii comisiilor vor fi cadre didactice titulare sau asociate din cadrul D.P.P.D. (titulari de

curs/aplicații pe disciplinele din planul de învățământ al Programului  psihopedagogic).
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Cap. III CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Art. 16

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de

absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

    a) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de

30 de credite  şi  au promovat  examenul  de absolvire,  corespunzător  nivelului  I  de certificare

pentru  profesia  didactică,  obţin  certificatul  de  absolvire  a  programului  de  formare

psihopedagogică - nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul

preşcolar, primar şi gimnazial;

    b) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de

60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare

pentru  profesia  didactică,  obţin  certificatul  de  absolvire  a  programului  de  formare

psihopedagogică - nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul

liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în specialitate.

    Art. 17 

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform

regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română,

limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I se eliberează

numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

(3)  Absolvenţii  care  nu  au  promovat  examenele  de  absolvire  a  programelor  de  pregătire

psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ

superior, care va specifica disciplinele promovate.

    Art. 18 

Certificarea  nivelului  I  de  formare  psihopedagogică  se  acordă  în  urma  obţinerii  unui  număr

minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ, după cum urmează:

    a)  18  credite  corespunzătoare  pachetului  disciplinelor  de  pregătire  psihopedagogică

fundamentală;

    b)  12  credite  corespunzătoare  pachetului  disciplinelor  de  pregătire  didactică  şi  practică

pedagogică de specialitate.
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Art. 19 

Certificarea nivelului  II  de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii  unui număr

minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30

de credite de la nivelul II, după cum urmează:

    a)  10  credite  corespunzătoare  pachetului  disciplinelor  de  pregătire  psihopedagogică

fundamentală;

    b) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de

specialitate;

    c) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

Cap. IV  DISPOZIȚII FINALE. 

Art. 20

Prezenta Metodologie se aplică pentru promotia 2013 / 2014

Art. 21

Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din  data de .............................

DIRECTOR  D.P.P.D.,

conf. univ. dr. Speranța Farca
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