Admitere modul psihopedagogic, sesiunea octombrie 2021

În conformitate cu Metodologia de admitere la „Programul de formare psihopedagogică în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică” din cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Națională de Arte din București și a legislației în
vigoare, au fost stabilite criterii de evaluare care vor fi urmărite în timpul interviurilor de admitere
programate în datele de 18, 19 și 20 octombrie.
Interviul va fi notat cu Admis/Respins
Criterii de evaluare:
1. Sesiune de întrebări și răspunsuri în care se evaluează:
- cunoștințele de bază, în măsură să ateste faptul că viitorul cursant va face față în mod
optim exigențelor de ordin teoretic și practic impuse de profesia didactică aleasă;
- motivația pentru parcurgerea modulului psihopedagogic și pentru cariera didactică;
- intenții, atitudini și așteptări de la programul de formare;
- preocupările și aptitudinile candidatului în domeniul Educație plastică/Educație vizuală;

2. Logica argumentației și exprimarea corectă în limba română.

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.

Universitatea Națională de Arte din București
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Reguli de participare la interviul de admitere la modulul psihopedagogic
sesiunea octombrie 2021
1. Înainte de începerea probei de examen se verifică identitatea candidaților, pe baza Cărții
de identitate (sau a pașaportului) și a tabelului nominal. Candidații care nu au asupra lor Cartea
de identitate (sau pașaportul) nu vor putea participa la examen. Eventualele situații deosebite
privind actele de identitate a candidaților vor fi comunicate comisiei.
2. În contextul Pandemiei generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, este
necesar să fie respectate următoarele reguli:
-

purtarea obligatorie a măștii;
respectarea distanței între persoane;
respectarea programării pentru susținerea probei de examen;
intrarea în clădirea universității se va realiza cu cel mult 15 minute înainte de ora
programată;
nu se staționează pe holurile universității nici înainte, nici după examen;
fiecare grupă va intra în sala de examen prestabilită;
candidații se vor așeza pe unul dintre scaunele disponibile în sala de examen, fără a le
muta.

Cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, prin
participarea la acest interviu vă asumați că în ultimele 14 zile:
- nu ați avut simptome specifice infectării cu virusul SARS-COV 2 (febră, tuse, lipsă gust și
miros, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.).
- nu ați fost internat(ă) în spital / nu ați fost supus(ă) măsurii carantinării / nu ați fost
supus(ă) măsurii izolării la domiciliu, în urma diagnosticării cu COVID 19*;
- nu ați călătorit în străinătate în țări din zonele roșii sau galbene;

Candidații sunt rugați să se prezinte cu hârtie și un instrument de scris.

