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METODOLOGIE  

PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

ART. 1 Prezenta Metodologie privind admiterea la programele de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 

este elaborată și pusă în aplicare de către Universitatea Spiru Haret (U.S.H.), prin 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.), în conformitate 

cu: 

˗ Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările 

ulterioare); 

˗ O.M.E.N. nr. 4129/16.07.2018 privind modificarea și completarea Anexei la 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3850/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică 

din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactic; 

ART. 2  

(1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică din cadrul Universității 

Spiru Haret se organizează și se desfășoară prin D.P.P.D. în limba română, aceeaşi 

pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică. 

(2) Calendarul, taxa de înscriere la admitere, condițiile de admitere la programele 

de formare psihopedagogică, precum şi lista documentelor necesare înscrierii 

pentru fiecare nivel de formare sunt făcute publice în fiecare an pe site 

(https://dppd.spiruharet.ro/ ) şi la avizierele D.P.P.D. şi de la sediile facultăţilor din 

Universitatea Spiru Haret.  

 

https://dppd.spiruharet.ro/
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CAPITOLUL II  

ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

ART. 3  

Condiţii generale de înscriere 

(1) La concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică nivelul I 

(iniţial) şi nivelul II (de aprofundare), forma de învăţământ cu frecvenţă, se pot 

înscrie atât studenţii pe parcursul studiilor de licenţă/ master, cât şi absolvenţii, în 

regimul studiilor postuniversitare. 

(2) La admitere pot candida studenţi ai Universităţii Spiru Haret, studenţi de la alte 

universităţi, înmatriculaţi în anul I de studii universitare de licenţă, respectiv de 

master. De asemenea, pot candida studenţi ai USH de altă cetăţenie, precum şi 

absolvenţi cu studii de licenţă/ master în statele membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în 

aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare. Studenţii USH, cetăţeni ai statelor terţe, pot candida 

la concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică, cu taxă al 

cărei cuantum este stabilit de Consiliul de administraţie al USH. 

(3) Având calitatea de student, înscrierile se fac la începutul anului universitar, dar 

nu mai târziu de 30 octombrie a.c. pentru studenţii anilor I de la toate programele 

de studii de licenţă şi de masterat şi anul II studii de licenţă. În anul III de licenţă 

nu se fac înscrieri la programul de formare psihopedagogică. Acesta mai poate fi 

urmat în regimul cursurilor postuniversitare, ca absolvenţi ai studiilor universitare 

de licenţă. 

(4) 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: 

a) studii universitare de licență; 

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 

Naționale: 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. 3 alin. (2) din 
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prezenta metodologie, precum și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre 

următoarele categorii de studii: 

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 

Naționale: 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 pentru admiterea la ambele niveluri ale 

programului de formare psihopedagogică se organizează, de regulă, în două 

sesiuni: septembrie-octombrie şi ianuarie-februarie. Acest calendar este publicat în 

fiecare an pe site (https://dppd.spiruharet.ro/ ) şi la avizierul D.P.P.D.  

(5) Înscrierile se fac la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic din str. Fabricii Nr.46G, corp B, etajul II, biroul 2.1, sector 6, Bucureşti. 

(6) La înscriere se vor prezenta actele în original pentru verificare şi pentru 

certificare “Conform cu originalul”. 

ART. 4  

Situaţii speciale 

(1) Pentru absolvenții liceelor pedagogice și ai colegiilor universitare de 

institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite. 

(2) Persoanele care se încadrează în prevederile art. 4, alin. (1) 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. 

(3) Pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 4, alin. 1 și 2, 

Universitatea Spiru Haret din București, prin DPPD, certifică, după acumularea a 

minimum 30 de credite de studii transferabile, competențele de nivel II pentru 

profesia didactică, prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de 

nivel II. 

(4) La admiterea la programele de formare psihopedagogică, se pot înscrie 

cetăţeni străini cu respectarea condiţiei ca, la momentul înscrierii, aceştia să 

prezinte un certificat de nivel C1 pentru competenţe lingvistice în limba română, 

eliberat de către instituţii acreditate. 

(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 este 

https://dppd.spiruharet.ro/
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condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii 

psihopedagogice, emis de Ministerul Educației Naționale. 

ART. 5  

Cuprinsul dosarului de candidatură la admitere şi la continuare de studii 

(1)  Pentru studenţi, dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de 

formare psihopedagogică de nivel I conține următoarele: 

a) Pentru studenţii anului I 

˗ Dosar plic 

˗ Fişa - chestionar nivel I  

˗ 2 fotografii tip 3/4 

˗ Documente personale de identificare în copie (certificat de naştere, carte de 

identitate), 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;  

˗ Adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se 

înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu 

activitatea didactică. 

˗ Adeverinţa de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care 

urmează programul de studii de licenţă, dacă această instituţie diferă de facultăţile 

din cadrul Universităţii Spiru Haret; 

˗ Copie a chitanţei pentru plata taxei de admitere. 

b) Pentru studenţii anilor II şi III care au absolvit anul I al programului de 

formare psihopedagogică şi doresc să-şi continue studiile  

- copie a chitanţei pentru plata taxei programului de formare din anul II/III (prima 

rată)  

- completarea şi semnarea contractului anual de studii; 

c) Pentru studenţii din anul II care nu au mai fost înscrişi la programul de formare 

psihopedagogică  

- Dosarul cu actele prevăzute pentru studenţii din anul I; 

- copie a chitanţei pentru plata taxei de admitere; 

- copie a chitanţelor pentru taxa programului de formare psihopedagogică din anul 

I şi care urmează a fi recuperat concomitent cu anul în curs;  

- copie a chitanţei pentru taxa programului de formare din anul II (prima rată). 

(2)Pentru absolvenţii care se încadrează în prevederile art.3, alin.(4) din 

prezenta metodologie, dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de 

formare psihopedagogică de nivel I postuniversitar conține: 

- documente personale de identificare în copie (certificat de naştere, carte de 

identitate), 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;  

- Fişa - chestionar nivel I  

- Copie simplă după Diploma de licenţă/Adeverinţă de absolvire; 
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- Copie simplă după Suplimentul la diploma de licenţă / Foaie matricolă (sau 

situaţie şcolară cu notele la disciplinele din curricula programelor de formare 

psihopedagogică); 

- adeverinţa medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie 

la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu 

activitatea didactică; 

- 2 fotografii tip ¾; 

- 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 (CNRED); 

- Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită 

înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul 

cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

- Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de 

învăţământ acreditate, 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. 

(3)Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare 

psihopedagogică de nivel II, pentru studenții înscriși la un master, conține în 

plus faţă de documentele de la alin. (1), următoarele: 

- Fişa - chestionar nivel II  

- dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a 

îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

- adeverință de student, eliberată de instituția de învățământ superior la care 

urmează programul de studii în specialitate, din care rezultă înscrierea în anul I 

master, dacă această instituţie diferă de facultăţile din structura USH. 

(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare 

psihopedagogică de nivel II, pentru absolvenții unui master, conține în plus fată 

de documentele de la alin. (1) următoarele: 

- Fişa – chestionar nivel II  

- dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a 

îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

- Diploma de master, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de 

master, ambele în copie certificată „conform cu originalul” de secretariatul 

D.P.P.D.; 

- atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute 

în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic 
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European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, 

emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), 

în copie certificată „conform cu originalul” de de 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 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 Naționale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere. 

 

Art.6  

Comisiile de admitere 

(1) Comisia de admitere este constituită din trei membri, din care unul este numit 

preşedinte.   

(2) Comisiile de admitere sunt aprobate prin Decizia Rectorului Universității 

Spiru Haret, la propunerea Consiliului DPPD. 

(3) Din comisiile pentru admitere pot face parte şi profesori titulari pentru 

discipline din domeniul Științe ale educației, disciplina Didactica specializării şi 

Practică pedagogică şi care au norma de bază la facultăţile din structura 

Universității Spiru Haret. 

ART. 6    

Desfăşurarea examenului de admitere 

(1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face prin susținerea 

unui interviu în scopul identificării setului de atitudini și de competențe necesare 

profesiei didactice, precum: exprimarea corectă, clară și coerentă a ideilor, 

capacitate de efort intelectual; motivația parcurgerii programului de pregătire 

psihopedagogică, atitudinile și expectanțele privind activitatea unui cadru didactic, 

atitudine deschisă, pozitivă; implicare în viața comunității școlare. Fişa chestionar 

vizează şi cunoașterea opţiunilor candidaţilor pentru discipline din programele de 

studii psihopedagogice.  

(2) Interviul de admitere la programele de formare psihopedagogică se susține în 

limba română, limbă în care se desfășoară procesul de învățământ, aceeași pentru 

care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică la Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Spiru Haret. 

(3) Interviul se finalizează prin calificativul ADMIS / RESPINS. Fiind probă 

orală, în urma comunicării rezultatelor la interviu, nu se admit contestații. 
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ART. 7 

Comunicarea rezultatelor şi finalizarea înscrierii la programul de formare 

psihopedagogică 

(1) Rezultatele interviului de admitere se afişează în termen de 48 ore după data 

desfăşurării acestuia. 

(2) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza completării 

şi a înregistrării următoarelor documente: 

- Fişa de înscriere corespunzătoare formei de organizare şi nivelului de 

formare psihopedagogică; 

- Contractul de şcolarizare, pentru cursanţii înscrişi în regim 

postuniversitar şi pentru studenţi înscrişi la programele de formare 

psihopedagogică; 

- Contract anual de studii, pentru studenţii înscrişi la programele de 

formare psihopedagogică, din toţi anii şi de la toate programele de studii. 

Art. 8.  

Înmatricularea 

(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se 

face prin Decizia Rectorului Universităţii Spiru Haret. 

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol al 

DPPD sub un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la 

programul de formare psihopedagogică la care au fost admişi. 

ART. 9  

Dispoziţii finale 

(1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate în regim cu taxă, 

atât pentru studenţi, cât şi pentru absolvenții studiilor universitare care nu au 

urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor 

universitare de licență, respectiv de master. 

(2) Cuantumul taxelor pe program, pe ani de studiu, cât şi aferente fiecărei 

discipline vor fi stabilite anual, de către Consiliul de Administrație al USH. 

(3) Drepturile și obligațiile studenților înscriși la programele de studii 

psihopedagogice de Nivelul I şi II în timpul studiilor de licenţă respectiv 

master, precum și raporturile acestora cu universitatea, se stabilesc prin 

contractul de şcolarizare şi prin contractele anuale de studii, încheiate cu 

Universitatea Spiru Haret.  

(4) Drepturile și obligațiile studenţilor şi cursanţilor înscriși la programele de 

studii psihopedagogice de Nivelul I şi II în regim postuniversitar, precum și 

raporturile acestora cu universitatea, se stabilesc printr-un contract de 

şcolarizare, încheiat cu Universitatea Spiru Haret. 

 


