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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  18.02.2022 prin Hotărârea nr. 10 

 

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 2022-2023, 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 

regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice conform cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 

5745/ 2012 (Cap. VII, art. 16, al.2). 
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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 și educație vizuală (pentru nivelul I) și 

la specializarea educație vizuală și educație artistică (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.  

(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; 

 



 4 

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: 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 

artelor 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: 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 

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  
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-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  17 – 21 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; 

- conform legislației în vigoare, la probele orale nu se admit contestații în ceea ce privește notarea 

candidaților. (2) Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română. 

(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 

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  
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eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. U.N.A.B. transmite 

direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei 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 

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  
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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, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere. 

(6) 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. 

(7) 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 10–13 octombrie. (programul înscrierilor va fi 

afișat pe pagina web a U.N.A.B precum și la avizierul D.P.P.D.). 

(8) 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 în 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. 

(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. 
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(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 2022–2023. 

ART. 10 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului din data de 18.02.2022 prin Hotărârea nr. 10. 

 

 

Rector,    Director al D.P.P.D. 

prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu lector univ. dr. Oana Gheorghe 

 


