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I.

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament este întocmit în temeiul prevederilor următoarelor acte normative de
referinţă:
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133 din 2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/ 2001 cu modificările ulterioare;
- OMECTS nr. 3666 din 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor
studentului;
- O.M. nr. 3850 din 02.05.2017 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;
- O.M. nr. 5561 din 07.10.2011, cu referire la Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar;
O.M.E.N. nr. 3129 - 01.02.2013 referitor la modificarea si completarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
OMECTS nr. 5561 / 2011;
- OM nr. 5386 din 30.09.2016 privind modificarea şi completarea OMECTS nr. 5561/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar;
- ARACIS - PARTEA a IV-a - Ghidul pentru evaluarea externă a Departamentelor pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD);
ARACIS - Standarde specifice ale comisiilor de specialitate - valabile începând cu 1
Octombrie 2017 - Standarde specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a
programelor de studii din domeniile de licenţă şi maşter aferente comisiei de specialitate Nr.
5 Ştiinţe Administrative, ale Educaţiei şi Psihologie; 1.5 Program special de pregătire
psihopedagogică iniţială, corelat cu toate programele de licenţă Programul de studii 5 Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică- Standarde specifice (conform O.M. 5745/2012, cu modificările şi completările
ulterioare).

II.

STATUT, MISIUNE, OBIECTIVE, ATRIBUŢII

Art. 1
Prezentul Regulament reglementează organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universităţii din Craiova.
Art. 2
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) a fost înfiinţat în anul
universitar 1993/1994 prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 5398/11.02.1994, cu denumirea
Seminarul pedagogic universitar, format din cadre didactice din domeniul pedagogic, psihologic şi
cadre didactice-metodicieni de diferite specializări, condus de un director şi subordonat Senatului
instituţiei de învăţământ superior. în anul 1996, prin Ordinul ministrului învăţământului nr. 4356,
Seminarul Pedagogic Universitar se reorganizează sub denumirea actuală, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic.

DPPD este acreditat de către Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în învăţământul
Superior (ARACIS).
Art. 4
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este departament de specialitate cu
profil psihopedagogie şi funcţionează ca structură autonomă a Universităţii din Craiova.
DPPD se individualizează ca structură instituţională a Universităţii din Craiova prin:
a. Misiune, statut, obiective specifice şi atribuţii specifice;
b. Plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei
Naţionale, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;
c. Studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe
de studii organizate de către DPPD;
d. Organizare, structură şi conducere proprie, prin Consiliul DPPD şi Director (conform
anexei Organigrama DPPD);
e. Servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii şi elaborarea distinctă a
documentelor finale de certificare pentru profesia didactică.
Art. 5
Statut
(1) DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată direct Rectorului Universităţii
din Craiova.
(2) DPPD colaborează cu facultăţile de la care provin studenţii, pentru a corela organizarea şi
calitatea pregătirii psihopedagogice, metodice şi practice cu pregătirea de specialitate.
(3) DPPD colaborează cu instituţiile de învăţământ descentralizate, în realizarea obiectivelor
sale în cadrul pregătirii iniţiale şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar şi universitar.
(4) DPPD coordonează activitatea Filialei din cadrul Centrului Universitar Drobeta-Tumu
Severin.
Art. 6
Misiunea DPPD vizează trei direcţii:
a. formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor
învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic;
b. formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de
formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de
obţinere a gradelor didactice;
c. cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei. în cadrul
DPPD, funcţionează Centrul de Cercetări Psihopedagogice (CCPP), care are un plan de
cercetare ştiinţifică propriu, în care temele aparţin domeniilor de formare a personalului
didactic şi în care sunt antrenate toate cadrele didactice titulare şi/sau în colaborare.
d. DPPD coordonează elaborarea Analelor, Seria Psihologie-Pedagogie, organizează
manifestări ştiinţifice, potrivit rezultatelor obţinute în urma demersurilor de cercetare şi a
aşteptărilor celor interesaţi.
Art. 7
Atribuţii şi obiective:
a. coordonarea unitară a activităţilor de formare iniţială pentru profesia de cadru didactic,
reflectată în Planul de învăţământ şi în programele curriculare, în activităţile didactice de
curs, seminar şi de practică pedagogică;

b. asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de calitate, în acord
cu orientările noi din domeniul ştiinţelor educaţiei, ale teoriei şi practicii curriculumului, ale
proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice, ale psihologiei comunicării şi
învăţării, ale tehnologiei informaţiei;
c. realizarea unui învăţământ modem, pragmatic, formativ, centrat pe student, în funcţie de
specificul şcolii româneşti şi de cerinţele integrării europene;
d. organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, a examenelor de gradul II şi gradul I, conform Metodologiei şi
tematicii MEN, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Casele Corpului
Didactic;
e. dezvoltarea unor programe de educaţie a adulţilor şi studenţilor, la solicitare (instituţii
şcolare, părinţi, centre de educaţie a adulţilor etc.);
f. organizarea de activităţi de consiliere psihopedagogică şi metodică privind dezvoltarea
profesională şi evoluţia în cariera didactică;
g. coordonarea activităţii de mentorat din şcolile de aplicaţie, în vederea asigurării calităţii
practicii pedagogice;
h. susţinerea dezvoltării profesional-ştiinţifice în domeniul psihopedagogie a personalului
didactic din Universitate;
i. promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în Ştiinţele Educaţiei, în
Psihologia şi Sociologia Educaţiei, prin programe, proiecte şi contracte de cercetare, prin
publicaţii, sesiuni ştiinţifice, consultanţă, editarea unor cursuri, manuale, îndrumare
metodice, materiale didactice etc.

III.

ORGANIZARE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI DE CONDUCERE

Art. 8
Ca entitate autonomă, pentru realizarea activităţilor sale şi oferind servicii educaţionale
specifice, DPPD are buget separat de al facultăţilor, alcătuit din:
a. alocaţia bugetară în cadrul finanţării de bază, 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;
b. venituri proprii realizate din taxele cursurilor de certificare pentru profesia didactică, care se
organizează în regim cu taxă;
c. venituri extrabugetare din finanţarea proiectelor de formare continuă, în parteneriat, din
finanţarea proiectelor de cercetare sau din alte proiecte cu finanţare europeană.
Art. 9
Conform statului de funcţii, personalul didactic al DPPD este alcătuit din specialişti în
domeniile prevăzute în planul său de învăţământ, ocupând posturi de la asistent la profesor
universitar, fie prin concurs - titularii, fie ca asociaţi, prin plata cu ora.
încadrarea se realizează respectând normele generale şi pe cele ale Universităţii, conform
nevoilor anuale şi semestriale de desfăşurare a activităţilor specifice, cu antrenarea cadrelor
didactice titulare şi a celor asociate de la facultăţi, în condiţiile legii.
Art. 10
Cadrele didactice ale DPPD, titulare şi asociate, asigură materiale - suport pentru studenţi,
prin editare sau multiplicare: cursuri, volume colective, caiete de seminarii şi lucrări aplicative, cărţi
ştiinţifice, instrumente de învăţare s.a.

întreg personalul DPPD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişele posturilor,
întocmite anual, în concordanţă cu Statul de funcţiuni. Cadrele didactice titulare la DPPD
programează ore de consultaţii, de îndrumare a studenţilor.
Art. 12
Secretariatul DPPD are următoarele atribuţii:
a. gestionarea proceselor de programare a activităţilor didactice, corespunzător Graficului
activităţilor didactice din cadrul Universităţii din Craiova;
b. gestionarea evidenţei studenţilor/cursanţilor şi a activităţilor profesionale ale acestora;
c. întocmirea registrelor matricole ale DPPD;
d. actualizarea datelor privind locurile de la buget-taxă, în conformitate cu situaţia de la
facultăţi;
e. actualizarea bazei evidenţei studenţilor;
f. elaborarea deciziilor privind înmatricularea, exmatricularea studenţilor;
g. elaborarea suplimentelor la certificatul de absolvire, situaţiilor şcolare şi adeverinţelor
care atestă calitatea de student/cursant DPPD, solicitate studenţi/absolvenţi ai DPPD.
h. verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în regulamentele privind activitatea didactică
pentru programele de formare psihopedagogică, de către solicitanţii care se înscriu pentru
susţinerea examenului de finalizare a studiilor;
i. realizarea corespondenţei cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Inspectoratele Şcolare şi
Casele Corpului Didactic;
j. exercitarea altor atribuţii stabilite de către conducerea Universităţii din Craiova, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 13
Departamentul este condus de către un consiliu şi prezidat de director.
Conducerea DPPD este asigurată de:
a) Consiliul DPPD,
b) Directorul DPPD;
Directorul este reprezentantul DPPD în Consiliul de Administraţie al Universităţii din
Craiova.
Art. 14
Consiliul DPPD este constituit conform Cartei universitare a Universităţii din Craiova şi are
următoarele atribuţii:
elaborează strategia de dezvoltare a DPPD privind programele de studii, activitatea didactică
şi de cercetare ştiinţifică;
coordonează activităţile didactice din cadrul Programului de formare psihopedagogică în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, potrivit Planului de învăţământ
naţional elaborat şi aprobat de ministerul de resort;
- avizează Statul de funcţii al personalului didactic;
- organizează cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea gradelor didactice de către
personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în colaborare cu facultăţile, conform
precizărilor Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar;
elaborează şi propune Senatului Universităţii din Craiova proiecte de programe de
învăţământ postuniversitar şi de perfecţionare a personalului didactic şi asigură derularea în
bune condiţii a programelor aprobate;

-

coordonează activitatea structurilor de cercetare şi derularea programelor de cercetare
constituite în subordinea DPPD;
coordonează aplicarea, la nivelul DPPD, a planului de venituri şi cheltuieli, potrivit
reglementărilor privind conducerea prin bugete a structurilor universitare;
dezvoltă relaţii de parteneriat cu inspectoratele şcolare, casele corpului didactic cu unităţile
de învăţământ şi alţi potenţiali parteneri, în realizarea sarcinilor privind formarea şi
perfecţionarea personalului didactic, precum şi în realizarea în comun a unor programe de
formare şi de cercetare.

Art. 15
Conduita universitară a cadrelor didactice, a personalului auxiliar din DPPD, titulari sau
asociaţi, respectă normele de etică si de deontologie profesională, normele privind îndeplinirea
calitativă a obiectivelor profesionalizării ca viitori profesori, normele relaţionării cu comunitatea
universitară, se bucură de drepturile stipulate legal, îşi asumă cu responsabilitate obligaţiile
statutare.
DPPD aderă la Codul eticii si integrităţii academice din cadrul Universităţii din Craiova.
V. EVALUAREA INTERNĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR
EDUCAŢIONALE OFERITĂ DE CĂTRE DPPD
Art. 16
DPPD, prin specificul său, participă la managementul calităţii în Universitate, conform atribuţiilor
şi obiectivelor sale.
Art. 17
DPPD raportează calitatea conceperii şi desfăşurării activităţii sale la următoarele dimensiuni
relevante, ale calităţii educaţionale:
raportarea la criteriile şi experienţele europene în problematica profesionalizării cadrelor
didactice;
afirmarea responsabilităţii instituţionale specifice în cadrul universităţii în câmpul
educaţional;
diversificarea soluţiilor de rezolvare a situaţiilor în formarea iniţială şi continuă a
profesorilor;
extinderea modurilor de colaborare şi cooperare cu toţi factorii interni şi externi implicaţi:
studenţi, facultăţi, organisme socio-culturale, instituţii şcolare, instituţii de cercetare;
centrarea activităţilor formative pe studenţi, prin combinarea formelor de predare şi
evaluare, prin aplicarea noilor orientări în didactică;

VII.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 18
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 29.06.2017
Rector,
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