
(3) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de 

formare psihopedagogică de nivel I conţine următoarele: 

 

 a) documente personale de identificare (C.I; pașaport, certificat 

de naștere), în copie, precum şi dovada de schimbare a numelui, 

în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide 

cu cel din actul de identitate;  

 

b) adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ 

superior la care urmează programul de  studii în specialitate, dacă 

această instituţie diferă de U.N.A.B, în cazul în care programul 

de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;  

 

c) în cazul absolvenţilor, copie a diplomei de licenţă certificată 

„conform cu originalul” de către secretariatul D.P.P.D.;  

 

d) foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt 

document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, în 

copie certificată „conform cu originalul” de către secretariatul 

D.P.P.D.;  

 

e) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de 

licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul 



Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie 

certificată „conform cu originalul” de către secretariatul 

D.P.P.D.; 

 f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe 

care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare 

psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru 

eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia 

în vigoare. U.N.A.B. transmite direcţiilor de specialitate din 

Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe 

admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 

 g) certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de 

instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul 

pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor 

care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/ instituţii de 

învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba 

română;  

 

h) certificatul 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 profesia didactică;  

 

i) 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); 

 j) 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; 

 k) chitanţa eliberată de casieria Universităţii Naţionale de Arte, 

Bucureşti din care rezultă achitarea taxei de înscriere la concursul 

de admitere.  

 

l) fişa de înscriere (cerere) în care candidatul specifică opţiunea 

de susţinere a concursului de admitere la Programul de formare 

psihopedagogică şi semnează de luare la cunoştinţă  

 

a: (i) metodologiei de organizare a programului de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică; 

 

 6 (ii) principiului prin care nu se admite contestarea competenţei 

comisiilor de admitere; (iii) neobligativității U.N.A.B. faţă de 

candidaţii admişi de a le asigura cazarea şi masa.  



(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de 

formare psihopedagogică de nivel II conţine, în plus faţă de 

documentele de la alin. (3), următoarele:  

a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de 

nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de 

nivel I în specialitatea educație plastică, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

b) diploma de master în domeniul artelor vizuale, însoţită de foaia 

matricolă/ suplimentul la diploma de master, ambele în copie 

certificată „conform cu originalul” de de către secretariatul 

D.P.P.D.;  

c) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de 

master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii 

Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia 

Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie 

certificată „conform cu originalul” de de către secretariatul 

D.P.P.D.  

 

 


