
  
Programul de studii psihipedagogice oferit 

numai de către DEPARTAMENTUL PENTRU 

PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC este 

conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studii 

transferabile. Ceea ce înseamnă că pregătirea pentru 

profesia didactică şi certificarea acestei pregătiri sunt 

armonizate şi recunoscute la nivel European.  

Absolvenţii de învăţământ superior pot ocupa posturi 

în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării 

Programului de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC.  

 

 

 
 

OM 5745/13.09.2012  
(1) Organizarea programelor de formare 

psihopedagogică urmăreşte certificarea competenţelor 

specifice pentru profesia didactică.  

(2) Certificarea competenţelor pentru profesia 

didactică se poate obţine la doua niveluri, respectiv:  

   a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de 

studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în 

învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi 

gimnazial cu condiţia acumularii 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 în învăţământul liceal şi postliceal, cu 

satisfacerea a două condiţii:  

         (i) acumularea unui minimum de 60 de credite 

transferabile din programul de formare 

psihopedagogică;  

         (ii) absolvirea unui program de master în 

domeniul diplomei de studii universitare de licenţă. 

  

Ce reprezintă 
 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI 

DIDACTIC? 

 

Universitatea Spiru Haret instituție furnizoare de programe de 

formare pentru profesia didactică conform  Hotărârii Consiliului 

ARACIS în ședința din data de 18.12.2014  

 

D.P.P.D. - Structură a Universităţii Spiru Haret, acreditată, cu 

competenţe de învăţământ superior, având un statut formal bine 

definit la nivelul Legii educaţiei şi al actelor normative de nivel 

naţional, care asigură pregătirea psihopedagogică a studenţilor şi 

absolvenţilor de învăţământ superior, şi care se decid pentru 

profesiunea de cadru didactic,  

 

D.P.P.D. - Echipă preocupată de conducerea studenţilor spre 

societatea formării şi dezvoltării competenţelor profesiei didactice.  

 

D.P.P.D. - Echipă concentrată pe performanţă, şi dedicată 

profesionalismului didactic.  

 

D.P.P.D. - O echipă gata să te înveţe o nouă profesie!  

 

 
 

 
MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 

PERSONALULUI DIDACTIC 
Str. Ion Ghica, nr.13, sector 3 

Telefon: (0040 21) 314.00.75;  314.00.76 

Fax: (0040 21) 312.15.38 

E-mail: ushdppd@spiruharet.ro 
 

Organizează 

 

CONCURS DE 

ADMITERE 
 

Pentru anul universitar 2018-2019 

 
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ADMITERII 

         Înscrierea studenţilor şi absolvenţilor la Programul de 

formare psihopedagogică urmăreşte certificarea 

competenţelor specifice pentru profesia didactică se 

derulează după cum urmează:  

- înscrierea dosarului studentului / absolventului la 

Secretariatul Departamentului pentru pregătirea Personalului 

Didactic din cadrul Universităţii Spiru Haret sub condiţia 

susţinerii interviului de admitere. Înscrierea dosarelor se 

face zilnic în perioada 17.09 - 28.09.2018.  
 
SUSTINERE INTERVIU: 01.10.2018 
AFIŞAREA REZULTATELOR INTERVIULUI: 02.10.2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviul se va susţine conform Metodologiei   

privind organizarea şi  desfăşurarea programului de 

formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică din cadrul D.P.P.D. 
al Universităţii Spiru Haret (www.ush.ro/DPPD), OM nr. 
4316/03.06.2008 şi OM nr. 5745/13.09.2012.  

 

 

Se pot înscrie la Programul de studii de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică, Nivel I, oferit de Departamentul pentru 

pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii 

Spiru Haret, studenţii înscrişi în cadrul unui program de 

studii de licenţă anul I. Certificarea calităţii de student se 

poate face pe baza adeverinţei de student eliberată de 

facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară studiile universitare 

de licenţă;  

Regimul studiilor în cadrul D.P.P.D este acelaşi cu cel pe 

care studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă la care este 

înmatriculat.  

 

 

Se pot înscrie la Programul de studii de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică în regim postuniversitar atât pentru 

Nivelul I cât şi pentru Nivelul II, oferit de Departamentul 

pentru pregătirea Personalului Didactic din cadrul 

Universităţii Spiru Haret, absolvenţii unei facultăţi, precum 

şi absolvenţii unui program de masterat în domeniul de 

licenţă.  

Certificarea calităţii de absolvent se poate face pe baza 

Diplomei de licenţă  (sau echivalentă), respectiv a Diplomei 

de master. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
 

Actele necesare înscrierii sunt:  
 
a. Pentru Nivelul I - studenţi:  
- fişa tip de înscriere; 

- copie a diplomei de bacalaureat, certificată "conform cu originalul" de personalul 
de secretariat. 

- copie a certificatului de naştere, certificată "conform cu originalul" de personalul 
de secretariat. 

- copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), certificată "conform cu 
originalul" de personalul de secretariat. 

- copie a cărţii de identitate, certificată "conform cu originalul" de personalul de 
secretariat. 

- 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 
viitoarea profesie  

- 2 fotografii ¾. 

- un dosar plic. 

 

b. Pentru Nivelul I şi Nivelul II - postuniversitar 
- fişa tip de înscriere; 

- copie a diplomei de bacalaureat, certificată "conform cu originalul" de personalul 
de secretariat. 

- copie a diplomei de licenţă, certificată "conform cu originalul" de personalul de 
secretariat. 

- 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 instituţia organizatoare a programului de formare 

- copie a certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică de 
nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, certificată "conform cu originalul" de 

personalul de secretariat (Pentru Nivelul II); 

- copie a diplomei de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, 
însoţită de o copie a foii matricole/suplimentul la diploma de master, ambele 

certificate "conform cu originalul" de personalul de secretariat (Pentru Nivelul II); 

- copie a certificatului de naştere, certificată "conform cu originalul" de personalul 
de secretariat. 

- copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), certificată "conform cu 
originalul" de personalul de secretariat. 

- copia cărţii de identitate. 

- 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 
viitoarea profesie  

- 2 fotografii ¾. 

- dosar plic. 

La înscriere se vor prezenta actele în original pentru 
verificare. 

 

 

 

 

 

  
 

Taxa de școlarizare este de 1.500 lei 

pentru studenții care urmează Nivelul I 

în cadrul Programului de studii de 

formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru 

profesia didactică;  

 

 

Taxa de şcolarizare este de 1.500 lei 

pentru absolvenţi - nivelul I 

postuniversitar;  

 

 

Taxa de şcolarizare este de 1.300 lei 

pentru absolvenți - nivelul II 

postuniversitar;  

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
Telefon: (0040 21) 314.00.75;  314.00.76 

Fax: (0040 21) 312.15.38 

E-mail: ushdppd@spiruharet.ro 
 

 


