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In 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 a OM Nr. 3850 din 2 mai 2017, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor 
pentru profesia didactică, în conformitate cu art. 2 alineatele (2), (3) şi (4) din ordinul 
menţionat, Carta Universităţii din Craiova, precum şi standardele 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 prezenta Metodologie.

Art. 1. Organizarea Programului de formare psihopedagogică

(1) Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, 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 gimnazial, 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 în învăţământul liceal şi postliceal, 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 unui program de studii universitare de maşter în domeniul diplomei de 
studii universitare de licenţă.

(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 licenţă şi maşter.
(2) Admiterea la Programul 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 didactică.
(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 licenţă 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 programele 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) Conţinutul Dosarului de candidatură pentru înscrierea la programele de formare 
psihopedagogică este stabilit în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru (OM. Nr. 
3850 din 2 mai 2017) şi se regăseşte în Metodologia proprie de admitere.
(7) Cuantumul taxelor de studii aferente Programului de formare psihopedagogică se aprobă 
anual de Senatul Universităţii.

Art. 3. Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 
componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului 
de învăţământ pentru Programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1, prevăzut în 
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii 
pentru Nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde 
următoarele pachete de discipline:
a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;
b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii 
pentru obţinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins 
cuprinde următoarele pachete de discipline:
a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;
b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.

(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o 
disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de Planul de 
învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

Art. 4. Planul de învăţământ al programelor 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, transferabile 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. Acest 
program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii unui program de maşter în domeniul 
diplomei de licenţă, care au obţinut certificarea pentru Nivelul I pe parcursul sau după 
finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare 
psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

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 Metodologia proprie de finalizare a studiilor organizate de DPPD.
(2) In 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.
(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.
(3) Rezultatele obţinute de studenţi la disciplinele nivelului I, pe parcursul studiilor de licenţă 
sunt atestate şi prin înscrierea acestora în Suplimentul la diploma de licenţă, eliberat ca 
urmare a programului de studii de licenţă absolvit.
(4) Absolvenţii Programului de pregătire psihopedagogică, nivelul I şi/sau nivelul II într-un 
anumit domeniu, care doresc certificarea didactică şi pentru alt domeniu beneficiează de 
sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu. în acest scop, absolvenţii vor 
solicita în scris recunoaşterea examenelor deja promovate, în conformitate cu procedura de 
recunoaştere aplicată în cadrul Universităţii din Craiova.
(5) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a Programului de pregătire 
psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ 
superior, care va specifica disciplinele promovate.

Art. 7. Dispoziţii finale
(1) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi 
predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind 
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru 
încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în 
România, corespondenţa se face în baza atestatului de recunoaştere emis de Centrul Naţional 
de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
(2) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă 
sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare 
psihopedagogică de Nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii 
disciplinelor: Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodica predării specialităţii şi Practică 
pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.
(3) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în 
baza unor acorduri-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea



psihopedagogică iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ 
unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.
(4) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula 
sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă 
certificată prin documentul Europass Mobilitate.

(5) Prezenta Metodologie este aprobată de Senat şi este publicată pe pagina web a 
Universităţii din Craiova.
(6) Prevederile prezentei Metodologii intră în vigoare cu anul universitar 2017-2018.

Rector,

Preşedinte Senat 
Prof. univ. dr. Ghdörghe Ştefan



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
educaţiei 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. C urricu lum  extins
Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (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

D iscip line de extensie a pregătirii d idactice şi p ractice de sp ecia lita te (ob ligatorii)

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. C urricu lum  op ţion al (se aleg  două d iscip line op ţionale)

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

T O T A L  N ivelu l II - - - - - 112 140 252 5E +1C 30

E xam en  de ab so lv ire N ivelu l II 4 2 - - - - - E 5

T O T A L  N ivelur ile  I şi 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



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

de certificare pentru profesia didactică 
- monospecializare-

N r.
crt.

D isc ip linele
de

în văţăm ân t

P erioad a de stud iu  al 
discip linei

N um ăru l 
de ore pe 

săp tăm ână
T otalu l orelor

E valuare C redite

Anul Semestrul
Numărul

de
săptămâni

C A C A Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. C urricu lum -n u cleu  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 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

D iscip line de p regătire d idactică  şi practică  de sp ecia lita te  (ob liga torii)

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

T O T A L  N ivelu l I - - - - - 140 218 358 5E +3C 30
E xam en  absolv ire  
N ivelu l 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).



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. Ca 
Disci

rriculum-nucleu
Dline 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)



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 programe de maşter în domeniul

diplomei de licenţă
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):
Comunicare educaţională 
Consiliere şi orientare 
Metodologia cercetării 
educaţionale

14 1 2 14 28 42 E 5

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)


