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METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE  
A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 
CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, 

DESFĂŞURATE DE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 

 
 

În temeiul  art. 236 şi 237 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi al O.M. nr. 4129 din 16.07.2018 privind modificarea și 
completarea Anexei la O.M. 3850 din 2 mai 2017, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în 
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, al O.U.G. nr. 9/2018 privind modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul educației, al Cartei Universităţii din Craiova, precum 
şi al standardelor specifice de evaluare academică pentru programele de studii universitare din 
domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, în Consiliul Profesoral al Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, a fost propusă şi aprobată următoarea Metodologie.  
Art. 1. Organizarea Programului de formare psihopedagogică  

(1) Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(DPPD), organizează programe de formare psihopedagogică, atât pe parcursul studiilor universitare, 
cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare:   

(2) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, 
respectiv: 

a) Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe 
posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu condiţia acumulării 
unui minimum de 30 de credite (credite transferabile) din programul de formare psihopedagogică; 

b) Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul 
să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă 
a două condiţii: 

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite (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: a) studii universitare de master; b) 
studii universitare de lungă durată; c) program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate 
sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite; d) program de conversie profesională pentru 
dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a 
studiilor universitare de lungă durată.  

(3) Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, în 
sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de 
certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare 
a creditelor de studiu.   
Art. 2. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică  

(1) Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică studenţii şi absolvenţii studiilor 
universitare de licență; master; programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau 
care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite; programe de conversie profesională pentru 
dobândirea unei noi specializări finalizate după absolvirea studiilor universitare de master sau a 
studiilor universitare de lungă durată; studii universitare de scurtă durată. 

(2) Admiterea la Programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu, 
care are în vedere competenţele de comunicare, digitale şi de relaţionare, necesare parcurgerii cu 
succes a unui program de formare psihopedagogică. 
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(3) Drepturile şi obligaţiile studentului, înscris la Programul de studii psihopedagogice, precum 
şi raporturile acestuia cu Universitatea se stabilesc prin Contractul de şcolarizare încheiat cu 
Universitatea. 

(4) Absolvenţii studiilor universitare de scurtă sau lungă durată care nu au urmat Programul de 
formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot să se înscrie, pentru a parcurge acest 
program, în regimul cursurilor postuniversitare, conform legislaţiei în vigoare. 

(5) Admiterea la Programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română; procesul de 
învăţământ al DPPD este acreditat pentru limba română şi se desfăşoară în limba română. 

(6) La admiterea la Programul de formare psihopedagogică, se pot înscrie cetăţeni străini cu 
respectarea condiţiei ca, la momentul înscrierii, aceştia să prezinte un certificat de competenţe 
lingvistice (nivel C1) pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate.  

(7) 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 este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea 
pregătirii psihopedagogice, emis de Ministerul Educației Naționale. 

(8) Conținutul Dosarului depus de candidat pentru înmatricularea la Programul de formare 
psihopedagogică este stabilit în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de admitere. 

(9) Cuantumul taxelor de studii aferente Programului de formare psihopedagogică se aprobă 
anual de Senatul Universităţii.  
Art. 3. Curriculumul Programului de formare psihopedagogică 

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat conform Planului de 
învăţământ pentru Programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1, 
tabelele 2a, 2b și 3 din Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

(2) Pentru studenții care urmează Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I în paralel cu 
studiile universitare de licență, promovarea anului II este condiționată de acumularea a 20 de credite, 
aferente primilor doi ani de studii. 
Art.4. Planul de învăţământ al Programului de formare psihopedagogică 

(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite, corespunzător Nivelului I oferit 
studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă, se desfăşoară conform Planului de 
învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform Planului de învăţământ 
prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2. 

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie, necesare acumulării 
pachetului de 60 de credite, corespunzător Nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform Planului de 
învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.  
Art. 5.  Finalizarea Programului de formare psihopedagogică  

(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare 
nivel de certificare, prevăzut cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi 
activităţilor didactice din curriculumul Programului de formare psihopedagogică, pentru fiecare nivel 
de certificare. Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin Regulamentul propriu de 
organizare și desfășurare a examenelor de absolvire. 

(2) În cazul în care Programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un 
program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare 
nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare. 
Art. 6. Certificarea competenţelor pentru profesia didactică    

(1) Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competenţelor pentru profesia didactică, nivelul I, respectiv nivelul II, sunt eliberate conform 
regimului actelor de studii. Fiecare certificat are ca anexă foaia matricolă în limba română, limba 
maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului. Foaia matricolă ce însoțește 
<<Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică>>, la disciplinele: Didactica 
specializării, Practică pedagogică, respectiv Didactica domeniului, se va completa obligatoriu, 
precizând explicit specializarea, respectiv domeniul pentru care candidatul a obținut calificarea. 

(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.  
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ANEXA 1 la Metodologia de organizare a programelor de formare 
Tabelul nr. 1 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
pentru programul de formare psihopedagogică 

 

Nr. 
crt. 

Disciplinele de 
învăţământ 

Perioada de studiu al 
disciplinei 

Numărul 
de ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 

Evaluare Credite 

Anul Semestrul 
Numărul 

de 
săptămâni 

C A C A Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A. Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1 Psihologia 
educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 

Pedagogie I: 
Fundamentele 
pedagogiei 
Teoria şi 
metodologia 
curriculumului  

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 

Pedagogie II:  
Teoria şi 
metodologia 
instruirii  
Teoria şi 
metodologia 
evaluării  

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4 Managementul 
clasei de elevi III 6 14 2 2 28 28 56 E 5 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica 
specializării II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Instruire asistată 
de calculator   III 5 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 

Practică 
pedagogică în 
învăţământul 
preuniversitar 
obligatoriu (1) 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

8 

Practică 
pedagogică în 
învăţământul 
preuniversitar 
obligatoriu (2) 

III 6 12 - 3 - 36 36 C 2 

TOTAL Nivelul I - - - - - 140 218 358 5E+3C 30 
Examen absolvire 
Nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

 
B. Curriculum extins 
Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii) 

1 
Psihopedagogia 
adolescenților, tinerilor şi 
adulţilor    

  14 2 1 28 14 42 E 5 

2 Proiectarea şi managementul 
programelor educaţionale   14 2 1 28 14 42 E 5 
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Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate | (obligatorii) 

3 

Didactica domeniului şi 
dezvoltări 
în didactica specializării 
(învăţământ liceal, postliceal) 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

4 
Practică pedagogică (în 
învăţământul 
liceal, postliceal) 

  14 - 3 - 42 42 C 5 

C. Curriculum opţional (se aleg două discipline opţionale) 

5 

Pachet opţional 1 (se alege o 
disciplină): 
- Comunicare educaţională 
- Consiliere |şi orientare 
- Metodologia cercetării 
educaţionale 
- Educaţie |integrată  

- 2 14 1 2 14 28 42 E 5 

6 

Pachet opţional 2 (se alege o 
disciplină): 
- Sociologia educaţiei 
- Managementul organizaţiei 
şcolare  
- Politici educaţionale 
- Educaţie inter-culturală 
- Doctrine pedagogice 
contemporane 

- 3 14 1 2 14 28 42 E 5 

TOTAL Nivelul II - - - - - 112 140 252 5E+1C 30 

Examen de absolvire Nivelul II  4 2 - - - - - E 5 

TOTAL Nivelurile I și II      252 358 610 12 E+ 
4C 70 

 
Precizări: C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică). Listă deschisă, la dispoziţia fiecărui 
departament de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor 
pentru profesia didactică 
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ANEXA 2 la Metodologia de organizare a programelor de formare 

Tabelul nr. 2a 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare 

pentru profesia didactică 
-  monospecializare – 

 

Nr. 
crt. 

Disciplinele de 
învăţământ 

Perioada de studiu al 
disciplinei 

Numărul 
de ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 

Evaluare Credite 

Anul Semestrul 
Numărul 

de 
săptămâni 

C A C A Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A. Curriculum-nucleu Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1 Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 

Pedagogie I: 
Fundamentele 
pedagogiei 
Teoria şi metodologia 
curriculumului  

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 

Pedagogie II:  
Teoria şi metodologia 
instruirii  
Teoria şi metodologia 
evaluării  

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4 Managementul clasei 
de elevi III 6 14 1 1 14 14 28 E 3 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica 
specializării II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Instruire asistată de 
calculator   III 5 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 

Practică pedagogică 
în învăţământul 
preuniversitar 
obligatoriu (1) 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

8 

Practică pedagogică 
în învăţământul 
preuniversitar 
obligatoriu (2) 

III 6 12 - 3 - 36 36 C 2 

TOTAL Nivelul I - - - - - 140 218 358 5E+3C 30 
Examen absolvire Nivelul 
I III 6 2 - - - - - E 5 

 
Precizări: 1. Numărul de săptămâni şi, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit 
standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 10 - 12 săptămâni. 2. Perioada de două săptămâni 
prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic. 
3. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani. 4. C = cursuri, A = activităţi aplicative 
(seminare, laboratoare, practică). 
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Tabelul nr. 2b 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică de 35 de credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare 
pentru profesia didactică 

- dublă specializare – 

Nr. 
crt. Disciplinele de învăţământ 

Perioada de studiu al 
disciplinei 

Numărul de 
ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 

Eva 
luare 

Cre
dite 

Anul Semes 
trul 

Numărul 
de 
săptămâ 
ni 

C A C A Tot
al 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A. Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1 Psihologia educaţiei I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 

Pedagogie I: 
Fundamentele pedagogiei 
Teoria şi metodologia 
curriculumului  

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 

Pedagogie II:  
Teoria şi metodologia 
instruirii  
Teoria şi metodologia 
evaluării  

II 3 14 2 2 28 28 56 E 5 

4 Managementul clasei de 
elevi   14 1 1 14 14 28 E 3 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

5 Didactica specializării A II 4 14 2 2 28 28 56 E 5 

6 Didactica specializării B III 5 14 2 2 28 28 56 E 5 

7 Instruire asistată de 
calculator   III 6 14 1 1 14 14 28 C 2 

8 

Practică pedagogică în 
învăţământul 
preuniversitar obligatoriu 
(specializarea A) 

III 5 14 - 3 - 42 42 C 3 

9 

Practică pedagogică în 
învăţământul 
preuniversitar obligatoriu 
(specializarea B) 

III 6 12 - 3 - 36 36 C 2 

TOTAL Nivelul I - - - - - 168 246 414 6E+3
C 35 

Examen absolvire Nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 
 
Precizări: 1. Precizările de la tabelul nr. 2a) "Plan de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de 
credite pentru nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică" (monospecializare) se aplică şi în cazul programului 
de studii psihopedagogice pentru dublă specializare.  
2. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii nivelului II de certificare 
pentru profesia didactică.  
3. C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică)  
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Tabelul nr. 3 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare) de 
certificare pentru profesia didactică –  
absolvenţi de studii universitare de master/ studii universitare de lungă durată/ 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/ 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 

 
Nr. 
crt. 

Disciplinele de învăţământ Perioada de studiu al 
disciplinei Numărul de ore pe 

săptămână 

Totalul orelor Evalua 
re 

Cre 
dite 

Anul Semestrul 
Numărul 

de 
săptămâni 

C A C A Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Discipine de pregătire psihopedagogică fundamenlală (obligatorii) 
1 Psihopedagogia 

adolescenţilor, tinerilor şi 
adulţilor 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

2 Proiectarea şi managementul 
programelor educaţionale 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 
3 

Didactica domeniului şi 
dezvoltări în didactica 
specializării (învăţământ 
liceal, postliceal, după caz) 

  14 2 1 28 14 42 E 5 

4 Practică pedagogică (în 
învăţământul liceal, 
postliceal, după caz) 

  14  3  42 42 C 5 

Discipline opţionale (se aleg două discipline) 
5 Pachet opţional 1 (se alege o 

disciplină):   14 1 2 14 28 42 E 5 

 Comunicare educaţională 
Consiliere şi orientare 
Metodologia cercetării 
educaţionale 

  

          

6 Pachet opţional 2 (se alege o 
disciplină): 
Sociologia educaţiei 
Managementul organizaţiei 
şcolare 
Politici educaţionale 
Educaţie interculturală 
Doctrine pedagogice 
contemporane 

  14 1 2 14 28 42 E 5 

TOTAL: nivelul II - - - - - 112 140 252 5E+1C 30 

Examen de absolvire: nivelul II II 4 2 - - - - - E 5 
 
Precizări: 
1. Fiecare pachet opţional trebuie să cuprindă cel puţin 3 discipline. 
2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic. 
3.C = cursuri, A = activităţi aplicative (seminare, laboratoare, practică) 


