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

Metodologia de admitere
la „Programul de formare psihopedagogică
în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică”
din cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
aprobată în Ședința Senatului Universității Naționale de Arte din București
din data de 11.03.2021 prin Hotărârea nr. 116
CAP. I
Organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Programul de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic (D.P.P.D.) al Universității Naționale de Arte din 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, 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 și conform cu 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, O.M. nr. 3.850/2017 cu modificări și completări ulterioare prin O.M. nr. 4129/ 2018, O.M.
Nr. 5191 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate
care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică, în anul universitar 2021-2022, având în vedere Regulamentul (UE) 679/2016
(„RGPD”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date și O.M. 3371/ 2020 pentru aprobarea conținutului și formatului foilor
matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I și
nivelul II).
ART. 1
(1) Organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. urmăreşte
dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice.
(2) În cadrul programului de formare psihopedagogică, certificarea competenţelor pentru profesia
didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:
a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice
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în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu, 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 la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:
(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare
psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la
nivelul II;
(ii) absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:
- studii universitare de master în domeniul diplomei de licență;
- studii universitare de lungă durată;
- program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel
puțin 90 de credite;
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după
absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
(3) Pentru absolvenții liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori
a) Absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care au o licență în
domeniul artelor vizuale se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I.
b) Absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii
condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I menţionate la lit. a) şi urmează sau au absolvit un
program de master în domeniul artelor vizuale, au acces la programele de formare psihopedagogică de
nivel II.
c) Persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) pot urma programul de formare
psihopedagogică de nivel II dacă au absolvit studiile universitare de licență și urmează sau au absolvit un
program de studii universitare de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.
d) Pentru persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) și c), instituțiile de învățământ superior
certifică competențele de nivel II pentru profesia didactică, după acumularea a minimum 30 de credite
transferabile prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de nivel II.
(4) Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. din U.N.A.B certifică competențe pentru profesia
didactică în specialitatea: educație plastică/ educație vizuală, specialitate cuprinsă 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.
(5) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă, masterat sau doctorat absolvite şi
disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior este stabilită de către Senatul U.N.A.B. prin
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regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice conform cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr.
5745/ 2012 (Cap. VII, art. 16, al.2).
ART. 2
(1) Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. 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, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu.
ART. 3
(1) Programul de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. al U.N.A.B. este organizat pe cele două
niveluri de certificare în regim universitar și postuniversitar astfel:
(i) nivelul I (inițial) pe parcursul studiilor universitare, cu durata de 3 ani, (buget și taxă);
(ii) nivelul I (inițial) în regim postuniversitar, cu durata de 1 an (cu taxă);
(iii) nivelul II (de aprofundare) postuniversitar, cu durata de 1 an (cu taxă).
(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ
se desfăşoară în limba română, la specializarea educație plastică (pentru nivelul I) și la specializarea
educație vizuală (pentru nivelul II).
(3) D.P.P.D, pentru formarea psihopedagogică, încheie acorduri-cadru cu inspectoratele şcolare la care
sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) 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.
(5) Condițiile de promovare, formele de evaluare, precum și conținutul disciplinelor de învățământ sunt
precizate în fișele disciplinelor.
CAP. II
Admiterea la Programul de formare psihopedagogică al D.P.P.D. pentru Nivelul I și Nivelul II
Universitatea Națională de Arte din București are dreptul să organizeze concurs de admitere la
„Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică”
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 modificat prin O.M. nr. 6501/ 2012 și prin O.M. nr. 3.850/ 2017.
ART. 4
(1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică de
nivel I sau II, concomitent cu parcurgerea studiilor universitare de licență, respectiv de master, având
calitatea de student.
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(2) Înscrierea, în regim postuniversitar, la programul de formare psihopedagogică de nivel I este
condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii, într-un domeniu al
artelor plastice/artelor vizuale:
a) studii universitare de licență;
b) studii universitare de master;
c) studii universitare de lungă durată;
d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a
cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
f) studii universitare de scurtă durată.
(3) Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II este
condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea
condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) lit. b),
precum și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii, într-un domeniu al
artei vizuale:
a) studii universitare de master;
b) studii universitare de lungă durată;
c) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a
cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
d) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după
absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă
durată.
(4) Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II este
condiţionată de absolvirea/ înscrierea la un program de master într-un domeniu al artei vizuale precum
şi a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare
psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 5
(1) Concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui
interviu.
(i) 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 condiţiile de înscriere, organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi
4

Universitatea Națională de Arte din București
Facultatea de Istoria și Teoria Artei
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
normele care trebuie respectate pe parcursul desfăşurării concursului.
(ii) 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.
(iii) Directorul D.P.P.D. va efectua instruirea comisiilor şi va verifica permanent modul cum acestea îşi
îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile repartizate.
(iv) Interviul de admitere
-va consta în întrebări adresate candidatului referitoare la experiența profesională și activitatea actuală,
intenții, atitudini și așteptări de la programul de formare;
-scopul este de a testa preocupările şi aptitudinile candidatului în domeniul specializării;
-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.
(v) Desfășurarea și notarea interviului
-va fi programat anual în perioada 18 - 22 octombrie (programul concursului va fi afișat pe pagina
web a U.N.A.B. precum și la avizierul D.P.P.D.).
-se va nota cu admis/ respins;
-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;
-examinarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei care apreciază în mod independent
răspunsurile. Rezultatele sunt consemnate în borderourile de notare;
-nu se admit contestații în ceea ce privește notarea candidaților.
(2) Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română.
(3) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel I conţine
următoarele:
a) documente personale de identificare (Carte de identitate; 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. sau adeverință, în cazul proaspeților absolvenți;
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
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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) dovada plății de 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;
(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
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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.,
adeverință pentru pentru proaspeții absolvenți sau o adeverință din care să rezulte statutul de student la
un program masteral în domeniul artelor vizuale, al candidatului;
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.
(5) Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale
Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în
Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, respectiv la
programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II
într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea
documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de
credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea
numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de
Ministerul Educației Naționale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere.
(6) Pentru studenţii care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscrişi la programul de
formare psihopedagogică, D.P.P.D. va solicita acestor studenţi dovada competenţelor lingvistice, până
la data înscrierii pentru susţinerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea
competenţelor lingvistice se va face la una dintre instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române.
(7) 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 web proprie.
(8) 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 11 - 14. (programul înscrierilor va fi afișat pe pagina web
a U.N.A.B precum și la avizierul D.P.P.D.).
(9) 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 in contul BCR afișat pe site-ul
universității.
ART. 6
(1) Programul de formare psihopedagogică este organizat în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în
regim cu taxă.
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(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri
aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit
coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se
ca reper numărul creditelor aferente programului.
(3) Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe
parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare
psihopedagogică numai în regim cu taxă.
(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de
Senatul universităţii.
(5) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice,
precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu
universitatea.
ART. 7
(1) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, vor fi afișate la
avizierul D.P.P.D. și/sau pe pagina web a U.N.A.B. în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea
perioadei de intervievare.
(2) Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afişare, pe liste distincte, pentru
candidaţii admişi (buget), admişi cu taxă şi respinşi.
(3) 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.
ART. 8
(1) Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face strict în limita locurilor aprobate de
Senatul U.N.A.B., cu respectarea O.M. nr. 4129 / 2018.
CAP. III Dispoziții finale
ART. 9
Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul universitar 2021–2022.
ART. 10
Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din data de 11.03.2021 prin Hotărârea nr. 116

Rector,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

Director al D.P.P.D.
lector univ. dr. Oana Gheorghe
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ANEXA 1
Fișă de înscriere
la Programul de studii psihopedagogice
Nivelul I inițial (durata de 3 ani )
Subsemnatul(a)____________________________ fiul(fiica) lui _____________ şi al ______________,
născut(ă) la data de _____________________________ în localitatea________________________,
judeţul/sectorul___________________, cetăţenia _________________________________________,
naţionalitatea_____________________, act de identitate: B.I. (C.I.) Seria ________, nr.
________________, eliberat de ________________________________, la data ______________, cod
numeric personal (CNP)_________________________________ admisă în anul I la fără taxă / cu taxă
la Facultatea de _______________________________________,secția ----------------------------------------Domiciliul stabil: localitatea__________________________________________,
codul_________Judeţul/sectorul______________, strada ________________, nr. _____ bl.____,
sc.____, et.___, apart.____, telefon________________e-mail___________________________.
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării
pentru profesia didactică, la Nivelul I iniţial, (durata de 3 ani) ,sesiunea Octombrie 2021.
Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea
oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București:
•
Datele de identificare (numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal(CNP), datele menţionate în actele
de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă).
•
Sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin.2 din OMENCŞ nr. 6102/2016).
•
Pentru completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți taxe școlare
și regii de cămin, burse și alte beneficii.
•
Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea raporturilor contractuale cu
Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional.
•
Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail.
•
Date privind studiile absolvite/pregătire profesională.
•
Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional,
•
Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line.
•
Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocazia vizitelor/prezenţei
dumneavoastră în sediile universităţii.
• Înregistrarea audio-video a examenelor doar în scop academic, ca dovadă a desfășurării examenului.
•
Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar urmat.
•
Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii pe durata sesiunii de
legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate necesare şi
solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-line și informării mele.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentul
(UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul informării Universităţii Naționale de Arte din București
cu privire la aceste date (www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate,
utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe durata necesară atingerii obiectivelor academice.
Data, ________________

Student,_____________
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ANEXA 2
Fișă de înscriere
la Programul de studii psihopedagogice
Nivelul I inițial, postuniversitar (durata de 1 an )
Subsemnatul(a)____________________________ fiul(fiica) lui _____________ şi al ______________,
născut(ă) la data de _____________________________ în localitatea________________________,
judeţul/sectorul___________________,cetăţenia ___________naţionalitatea_____________________,
act de identitate: B.I. (C.I.) Seria ________, nr._________, eliberat de ________________, la data
______________, cod numeric personal (CNP)______________ Absolvent(ă) a (al) Facultăţii
de____________________________________,
Domiciliul stabil: localitatea ___________________________, codul _____________________
Judeţul/sectorul______________, strada ________________, nr. _____ bl.____,sc.____________
et.___, apart.____, telefon________________e-mail_________________
Locul de muncă______________________, localitatea_________________.
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru
profesia didactică, la Nivelul I iniţial, comprimat (durata de 1 an), Sesiunea Octombrie 2021.
Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în
vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București:
• Datele de identificare (numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal(CNP), datele
menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă).
• Sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin.2 din OMENCŞ nr. 6102/2016).
• Pentru completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți
taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii.
• Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea raporturilor
contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional.
• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail.
• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională.
• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional,
• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line.
• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocazia
vizitelor/prezenţei dumneavoastră în sediile universităţii.
• Înregistrarea audio-video a examenelor doar în scop academic, ca dovadă a desfășurării examenului.
• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar urmat.
• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii pe durata
sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate
necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării on-line și informării mele.
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Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile
Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de conţinutul informării
Universităţii Naționale de Arte din București cu privire la aceste date (www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca
aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe
durata necesară atingerii obiectivelor academice.

DATA,

STUDENT, ______________
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ANEXA 3

Fișă de înscriere
la Programul de studii psihopedagogice
Nivelul II - postuniversitar (durata de 1 an )
Subsemnatul(a)____________________________ fiul(fiica) lui _____________şi al ______________,
născut(ă) la data de _____________________________ în localitatea________________________,
judeţul/sectorul___________________,cetăţenia _________________________,
naţionalitatea_____________________,
Act de identitate: B.I. (C.I.) Seria ________, nr. ________________, eliberat
de________________________________, la data ______________,
cod numeric personal (CNP)_________________________________.
Absolvent(ă) a (al) ciclului I de licență,
facultatea_________________________________,secția __________________,
Absolvent (ă) a (al) ciclului II master,
facultatea de __________________________________, secția ______________,
Absolvirea nivelului I în anul _________
Domiciliul stabil: localitatea________________________, codul_________
Judeţul/sectorul______________, strada ________________, nr. _____ bl.____,
sc.____, et.___, apart.____, telefon________________e-mail_________________
Locul de muncă______________________, localitatea_________________.
Vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării
pentru profesia didactică, la Nivelul II – aprofundare (durata de 1 an), Sesiunea Octombrie 2021.
Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal în vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din
București:
• Datele de identificare (numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal(CNP),
datele menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, domiciliul, adresa de domiciliu
sau reşedinţă).
• Sunt de acord cu preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin.2 din OMENCŞ nr.
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6102/2016).
Pentru completare dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență
încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii.
• Semnătura, fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la iniţierea
raporturilor contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului educaţional.
• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e -mail.
• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională.
• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului educaţional,
• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare prin utilizarea portalului on-line.
• Imaginea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare on-line precum şi cu ocazia
vizitelor/prezenţei dumneavoastră în sediile universităţii.
•
Înregistrarea audio-video a examenelor doar în scop academic, ca dovadă a desfășurării
examenului.
• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente ciclului universitar
urmat.
• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul online şi pe site-ul universităţii
pe durata sesiunii de legare, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat.
Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal mai sus
menționate necesare şi solicitate de către universitate, determină imposibilitatea contactării, conectării online și informării mele.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu
prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
precum şi de conţinutul informării Universităţii Naționale de Arte din București cu privire la aceste date
(www.unarte.org) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate,
utilizate, de către universitate în scopurile mai sus menționate, pe durata necesară atingerii obiectivelor
academice.
•

Data,

Student,__________________
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INFORMARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin
Budișteanu, nr.19, sector 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte
din București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
datele personale care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:
1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii
şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București
(completare dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și
eliberare documente universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență
încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în
vederea admiterii, etc);
2) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei
electronice, pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor
contractuale dintre dumneavoastră şi Universitate.
3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice.
Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a
acestora, universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât
poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul
educaţional. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
- persoana vizată;
- partenerii contractuali ai operatorului;
- instituţii de învăţământ şi educaţie;
Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016,
beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc
şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea
datelor de către Universitatea Națională de Arte din București este obligatorie. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al
Universițății Naționale de Arte din București, care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii
Universității.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
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