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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta Metodologie se fundamentează pe următoarele acte normative:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 OMECTS nr.5745 din 17.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare
a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică;
 OMECTS 6501/19.12.2012 pentru completarea OMECTS nr.5745 din 17.09.2012;
 O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice
şi pentru modificarea unor acte normative;
 Ordinul nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;
 O.M.E.N. nr. 4129/16.07.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la O.M.E.N. nr.
3850/2017 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogica în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările ulterioare;
 Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de
învăţământ superior, Partea a IV-a, Evaluarea externă a Departamentelor pentru Pregătirea
Personalului Didactic (D.P.P.D.) – aprobat în Consiliul ARACIS la 17.11.2006, cu
modificările şi completările ulterioare, Standardele privind evaluarea externă a calităţii
academice la programe de studii din domeniile: Ştiinţe Administrative, ale Educaţiei şi
Psihologie/2016;
 Carta şi regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2
Prevederile prezentei Metodologii se aplică tuturor studenţilor Universităţii “Eftimie Murgu”
din Reşiţa, atât înmatriculaţi la toate programele de studii de la ciclurile de învăţământ de licenţă şi
master, formele de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, cât şi celor înscrişi la Programul
de formare psihopedagogică derulat în regim postuniversitar.

CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere

Art. 3
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universității
„Eftimie Murgu” din Reşiţa organizează concurs de admitere la Programul de formare psihopedagogică
în conformitate cu metodologia şi normele de calitate ARACIS:
a. informare publică cu privire la admitere,
b. accesibilitate,
c. transparenţă,
d. nediscriminare.
Art. 4
(1) Programul de formare psihopedagogică oferit de către D.P.P.D. urmăreşte certificarea
competenţelor specifice pentru profesia didactică.
(2) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:
a) nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi
didactice în învăţământul obligatoriu (preşcolar, primar şi gimnazial), cu condiţia acumulării
unui minim de 30 de credite transferabile din Programul de formare psihopedagogică;
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b) nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe
posturi didactice în învățământul preuniversitar şi universitar cu satisfacerea a două condiţii:
(i) acumularea unui minim de 60 de 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 din următoarele categorii:
- studii universitare de master;
- studii universitare de lungă durată;
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel
puţin 90 de credite;
- program deconversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea
studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
(3) Certificarea Nivelului II de formare psihopedagogică se acordă prin cumularea celor 30 de
credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II.
(4) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă 5
credite, distincte de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul
Programul de formare psihopedagogică.
Art. 5
(1) Programul de formare psihopedagogică organizat de către D.P.P.D. se desfăşoară la forma de
învăţământ cu frecvenţă (zi), în sistemul creditelor de studiu transferabile.
(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se
conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.
(3) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa prin D.P.P.D. organizează programe de formare
psihopedagogică iniţială, atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru
ambele niveluri de certificare.
Art. 6
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Programul de formare psihopedagogică,
Nivel I şi Nivel II, constă în următoarele etape:
- promovarea Programului de formare psihopedagogică,
- înscrierea la Programul de formare psihopedagogică,
- susţinerea probei de admitere, sub formă de interviu,
- comunicarea şi afişarea rezultatelor,
- înmatricularea şi semnarea contractelor de studii.
Art. 7
D.P.P.D. aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată public cu cel
puţin 6 luni înainte de aplicare, pe site-ul www.uem.ro, în pliante, pe afișe, pe bannere. Marketingul
universitar promovează informaţii reale şi corecte, cu posibilitatea de verificare şi confirmare. Astfel, pe
site-ul www.uem.ro se află descris departamentul cu programele pe care le realizează şi posibilitatea de
contactare. La avizierul D.P.P.D. sunt prezentate condiţiile de admitere la Programul de formare
psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II.
Calendarul admiterii este afişat pe site-ul www.uemr.ro, la avizierul D.P.P.D. şi este comunicat
studenţilor de către tutorii de an.
Art. 8
Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II, se va derula în trei
sesiuni:
- sesiunea iulie, în aceeaşi perioadă cu admiterea la studii de licenţă şi master din cadrul
Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa;
- sesiunea septembrie, în aceeaşi perioadă cu admiterea la studii de licenţă şi master din cadrul
Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa;
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- sesiunea octombrie – în prima săptămână din luna octombrie.
Art. 9
(1) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră
îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
privind specializările absolvite. Aceştia pot urma programul de formare psihopedagogică nivel II dacă
au absolvit studiile universitare de licenţă şi urmează sau au absolvit un program de studii universitare
de master.
(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei - specializările Pedagogie
şi Psihopedagogie specială - se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute,
cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare psihopedagogică - nivelul I.
(3) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră că îndeplinesc condiţia de formare psihopedagogică
de nivel I, adică se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul primar şi preşcolar.
(4) 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.
Art. 10
(1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică, de
nivel I sau II, concomitent cu parcurgerea studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, având
calitatea de student;
(2) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I - zi
studenţii anului I înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa sau studenţii anului II
de la specializările cu studii de licenţă de 4 ani. Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 ani de studii.
(3) Se pot înscrie la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II - zi masteranzii anului I înmatriculaţi în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi care au absolvit
cursurile de formare psihopedagogică iniţială Nivelul I. Programul se desfăşoară pe parcursul a 2 ani de
studii.
(4) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivel I în
regim postuniversitar absolvenţii cu diplomă a uneia din următoarele categorii de studii:
- studii universitare de licenţă;
- studii universitare de masterat;
- studii universitare de lungă durată;
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel
puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul de resort: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
- studii universitare de scurtă durată.
Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea
programului de formare psihopedagogică Nivel I.
Programul se desfăşoară pe parcursul unui an de studii.
(5) Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivel II în
regim postuniversitar absolvenţii cu diplomă a uneia din următoarele categorii de studii:
- studii universitare de master;
- studii universitare de lungă durată;
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel
puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul de resort: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
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- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea
studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel II este condiţionată de absolvirea
programului de formare psihopedagogică Nivel I.
Programul se desfăşoară pe parcursul unui an de studii.
Art.11
Comisia de înscriere la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I
şi Nivel II, este alcătuită din membrii comisiilor de înscriere la programele de studii de licenţă şi master
numite la nivel de facultăţi/departamente. Membrii comisiilor de înscriere vor promova oferta şi vor
înscrie candidaţii la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II.
Art. 12
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I,
învăţământ cu frecvenţă, studenţii vor depune la secretariatul D.P.P.D. următoarele documente:
 cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul D.P.P.D. sau de pe site-ul
www.uem.ro),
 copie a certificatului de naştere;
 copie a CI.
(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II,
învăţământ cu frecvenţă, studenţii vor depune la secretariatul D.P.P.D. următoarele documente:
 cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul D.P.P.D. sau de pe site-ul
www.uem.ro);
 copie a certificatul de naştere;
 copie a CI;
 copie a certificatului de absolvire a Nivelului I, adeverinţă de absolvire sau dovada
îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
(3) Pentru înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I,
învăţământ cu frecvenţă desfăşurat în regim postuniversitar, cursanţii vor depune la secretariatul
D.P.P.D. următoarele documente:
 cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul D.P.P.D. sau de pe site-ul
www.uem.ro);
 copie a certificatului de naştere;
 copie a CI;
 act de studii corespunzător categoriei de studii conform Art. 10, alin. 4 (conform cu
originalul).
 foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii (conform cu
originalul);
 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.
(4) Pentru înscrierea la concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II ,
învăţământ cu frecvenţă desfăşurat în regim postuniversitar, cursanţii vor depune la secretariatul
D.P.P.D. următoarele documente:
 cerere de înscriere (tipizată, disponibilă de la secretariatul D.P.P.D. sau de pe site-ul
www.uem.ro);
 copie a certificatului de naştere;
 copie a CI;
 act de studii corespunzător categoriei de studii conform Art. 10, alin. 5
 foaia matricolă//suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii (conform cu
originalul);
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 certificatul de absolvire a Nivelului I, adeverinţă de absolvire sau dovada îndeplinirii
condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
(conform cu originalul).
 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.
(5) Persoanele care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică, fie Nivelul I, fie
Nivelul II, la reînscriere, pot solicita echivalarea notelor şi creditelor aferente disciplinelor
parcurse. Aceştia depun, suplimentar faţă de documentele specificate la punctul (3) sau (4), în
funcţie de Nivelul la care se înscriu:
 cerere de echivalare;
 adeverinţă/foaie matricolă, eliberată de instituţia de învăţământ superior, în cadrul căreia a
urmat cursurile de pregătire psihopedagogică autorizate/acreditate de ministerul de resort.
(6) Prin semnarea cererii de înscriere, candidatul îşi asumă cunoaşterea Metodologiei de organizare
şi desfăşurare a concursului de admitere la Programului de formare psihopedagogică.
Art. 13
(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi
distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire
asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.
(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I
pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare
disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).
Art. 14
(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II,
pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la
disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.
(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II, pentru o
altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare
pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.
Art. 15
Candidaţii care au depus dosarul de înscriere la Programul de formare psihopedagogică, indiferent
de nivel şi formă de organizare, vor susţine o probă de admitere, sub formă de interviu. Interviul
urmăreşte abilităţile candidatului pentru cariera didactică şi are în vedere competenţele de comunicare,
digitate şi de relaţionare.
Art. 16
(1) În cadrul D.P.P.D. se constituie Comisia de admitere, care este alcătuită din preşedinte, doi
membri şi secretar.
(2) Preşedintele comisiei este directorul D.P.P.D.
(3) Au calitatea de membri coordonatorul programului de studii Pedagogia Învăţământului Primar
şi Preşcolar şi tutorii desemnaţi de către decanii facultăţilor pentru programele de studii organizate la
anul I, respectiv II pentru specializările de 4 ani, în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
(4) Secretariatul Comisiei de admitere este asigurat de către secretarul D.P.P.D.
(5) Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
- verificarea dosarelor de înscriere a candidaţilor,
- solicitarea de documente de la facultăţi privind calitatea de student înmatriculat la studii de
licenţă/master şi regimul de studii (buget/taxă) şi depunerea acestora la dosarele de înscriere a
candidaţilor.
- evaluarea candidaţilor prin proba pe bază de interviu,
- comunicarea şi afişarea rezultatelor.
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Art. 17
Comisia de admitere va pune la dispoziţia candidaţilor un program de interviu afişat la sediul
D.P.P.D. şi pe site-ul www.uem.ro.
Art. 18
Examinarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei care apreciază independent
răspunsurile. În urma susţinerii interviului, candidaţii primesc calificativul admis sau respins.
Art. 19
Rezultatele interviului sunt consemnate în borderourile de notare şi se transmit imediat după
susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea candidaţilor. La finalul admiterii, în
termen de 2 zile, preşedintele comisiei de admitere întocmeşte un Proces-verbal de desfăşurare a
admiterii.
Art. 20
(1) Înmatricularea candidaţilor admişi se realizează prin semnarea contractelor de studii.
(2) La finalul perioadei de admitere, secretariatul D.P.P.D. redactează şi afişează listele finale de
admitere cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi.

CAPITOLUL III: Reglementări privind taxele de şcolarizare şi de
înscriere

Art. 21
(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul
de stat sau în regim cu taxă.
(2) La Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, regimul studentului/masterandului înscris
la D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care îl are în cazul studiilor de licenţă/master la care este înmatriculat,
respectiv finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.
(3) Reclasificarea studenţilor/masteranzilor la D.P.P.D. se realizează la sfârşitul fiecărui an în
funcţie de statutul pe care studentul îl are la studiile de licenţă/master din cadrul facultăţilor de profil la
care este înmatriculat.
(4) Studenţii/masteranzii pot beneficia de subvenţie de la bugetul de stat numai pentru numărul de
credite corespunzătoare Nivelului I şi II de certificare pentru profesia didactică şi numai pentru un
singur parcurs de studiu.
(5) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de
locuri aprobate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare
aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul de
creditelor aferente programului.
(6) Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe
parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare
psihopedagogică numai în regim cu taxă.
Art. 22
Cuantumul taxelor de studii aferente Programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual
de Consiliul de Administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi se publică pe site-ul
www.uem.ro.
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Art. 23
Drepturile şi obligaţiile studenţilor înscrişi la Programul de formare psihopedagogică, precum şi
raporturile acestora cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii, încheiat cu Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reşiţa.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 24
Prezenta Metodologie poate fi adnotată şi completată ori de câte ori este necesar.
Art. 25
(1) Prezenta Metodologie a fost avizată în Consiliul de Administrație al Universităţii „Eftimie
Murgu” din Reşiţa în data de 22.01.2020 și aprobată în Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din
Reşiţa în data de 23.01.2020.
(2) Prezenta metodologie se aplică începând cu data aprobării de către Senatul universităţii, dată
la care orice alte dispoziţii contrare încetează de drept.
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