
Nr. 30/29 septembrie 2017

1. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 are loc In data de 02.10.2017, lncepand cu ora 1100, in Aula
Sergiu T. Chiriacescu. Programarea festlvltatllor de deschidere la nivelul facultatilor se gaseste in Anexa 1.

Riispund: Decanii facutuituor, Prorectorul cu retatiile pub lice, Rectorul

2. Universitatea Transilvania va organiza luni 02.10.2017, cu ocazia deschiderii anului universitar, la Aula Sergiu T.
Chiriacescu, incepand cu ora 1900, deschiderea celei de a patra stagiuni de concerte a universltatli, care va fi urrnata de
un cocktail. Cheltuielile de organizare vor fi suportate din veniturile proprii ale unlversltatli ~i din alte surse atrase.

Raspund: Sefu! serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General Administrativ, Membrii
Biroului Consiliului de Administratie. Directorul Centrului Muzical, Prorectorul cu relatiile pub lice, Rectorul

3. Se supun aprobaru Senatului Planurile de Invatamant ale programelor de studii care vor fi derulate in anul universitar
2017-2018.

Riispund: Coordonatorii programelor de studii, Decanii, Prorectorul cu activitatea didactica, Rectorul

4. Se supun aprobarli Senatului Statele de functii ale departamentelor din universitate, Statui de functii al SDI, Statui de
functii pentru activitati suplimentare, Statui de functii al CIDIFR sl Statui de functli al CFe.

Riispund: Directorii de departament, Coordonatorii CIOIFR ~i CFC, Decanii, Directorul SDI, Prorectorul cu cercetarea
~tiintifica s! informatizarea, Prorectorul cu activitatea didacticii, Rectorul

5. Se supune aprobarii Senatului redistribuirea locurilor finantate de la buget la nivelul universitatii.
Riispund: Decanii, Prorectorul cu activitatea didacticii, Rectorul

6. Se supune aprobarii Senatului Regulamentul Departamentului de pregatlre a personalului didactic (Anexa 2).
Riispund: Directorul DPPD, Prorectorul cu activitatea didoctidi, Rectorul

7. Se supune aprobarli Senatului Contractul de studii postuniversitar nivel I anul universitar 2017-2018 ~i Contractu I de studii
postuniversitar nivelll anul universitar 2017-2018 (Anexa 3).

Riispund: Direcotrul DPPD, Prorectorul cu activitatea didactica, Rectorul

8. Se aproba varianta revizuita a urrnatorului document din cadrul Sistemului de Management al Calitatii: lnitierea,
monitorizarea ~i evaluarea programelor de studii. Procedura se gaseste pe site-ul Biroului de asigurare a calitatii,
http://www.unitbv.ro/ca Iitate/Docu mente/Lista proced uri instructiu n iUTBV .aspx.

Raspund: Responsabilul de proces, Coordonatorul Biroului de asigurare a calitiitii, Prorectorul cu
interruuionalizarea universitiitii st evaluarea calitatii

9. Sesupun aprobarii Senatului universitatii, urrnatoarele cuantumuri ale burselor studentllor pentru anul universitar 2017 - 2018.
A. Burse pentru stimularea perforrnantei stiintifice:

- Bursa de perforrnanta stlintifica: 1100 lei/luna;
Bursa de merit: 800 lei/luna;
Bursa partiala de merit: 560 lei/luna.

B. Burse pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse:
Bursa socialil: 600 lei/lunil;
Bursa soclala - ocazlonala: 600 lei;

e. Burse speciale:
- Bursa pentru perforrnante cultural-artistice: 800 lei/luna;
- Bursa pentru perforrnante sportive: 800 lel/luna:
- Bursa pentru activitatl extra-curricula re de voluntariat: 800 lei/luna;

D. Burse acordate din venituri proprii:
- Bursa de excelenta Transilvania: 3000 lei;
- Bursa Casa Sf. losif: 600 lei/luna;
- Bursa internship Student-campus: 400 lel/luna:
- Bursa Transilvania Academica Scholarship (TAS): 600 lei/luna.

Riispund: Decanii facuttiitlior, Secretorul-sef al universitiitii, Directorul economic, Prorectorul cu studentii st
leqatura cu mediul economic si socio-cultural, Rectorul

10. Incepand cu 02.10.2017, In cadrul sillii de sport situate In Complexul Collna, in zilele de rnartl sl vineri Incepand cu ora
19:00, se vor organiza cursuri sportive (aerobic) destinate personalului didactic ~i didactic auxiliar al Universltatii
Transilvania. Instructori vor fi Casiana Gorneanu ~i Madillina Chereches, studente la Facultatea EFSM. Cele doua
studente vor beneficia de masa In regim gratuit (max. 13 lei/zi) la cantinele universitatii,

Raspund: Prodecanul cu studentii-Facultatea EF5M, Prorectorul cu studentii si teqotura cu mediul economic ~i
socio-cultural
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11. In perioada octombrie - decembrie 2017, la Universitatea Transilvania se va infllnta Corul studentesc al Universitatii Transilvania.
Acest cor Isi propune sa reuneascs studenti de la toate facultatile universltatll, care au aptitudini vocale ~i doresc sa-~i manifeste
talentul cantand, Pe baza unei auditll preliminare vor fi selectatl studenti, indiferent de pregatirea lor rnuzicala anticipata sau de
experienta pe care au avut-o sau nu cantand intr-un cor. Programul ~i locul selectiilor va fi anuntat la inceputullunii octombrie.
Coordonarea corului va fi asigurata de dl, Conf. dr. loan Oarcea de la Facultatea de Muzlca.
Riispund: Decanul Facultati! de Muzicii, Prorectorul cu studentii $i legiitura cu mediul economic si socio-cultural

Anexa4

Declaratia privind
acceptul comunicarii
operatorului de
transport a datelor
cu earaeter personal

12. La nivelul universitatii se constitute, pentru anul universitar 2017 - 2018, grupul de studentl - JOBSTUD, subordonat
Pro5ME, cu scopul prornovarll catre student! a ofertelor de munca/colaborare/parteneriat venite din partea mediului
economic ~i socio-cultural, Sediul JOBSTUD va fi in sala BPlO, Colina Universitatii. Membrii grupului JOBSTUD sunt:

1. Andreea PINTILlE, anullll, facultatea SEAA
2. Alexandra paPA, anullll, facultatea 5EAA
3. Diana MARCH IS, anullll, facultatea 5EAA
4. Katinca KAYC5A, anullll, facultatea SEAA.
5. Madalina TOB05, anullV, facultatea ITMI

Studentil grupului vor beneficia de urrnatoarele facilitati: 0 rnasa gratuita la Cantina Colina (max. 13 lei/zi) pentru
Andreea PINTILlE, Alexandra paPA, Diana MARCHIS, Katinca KAYCSA, respectiv cazare gratulta pentru Madalina TOBOS.

Riispund: Proreetorul eu studentil s! legiitura eu mediul economic $i socio-cultural, Rectorul

13. In cadrul strategiei de internationalizare a universltatli, alaturl de programele anuale Romanian Diaspora at Transilvania
University ~i Rectors Guests at Transilvania University, se lanseaza, cu acelasi regim juridic ~i financiar, programul Guests
at Transilvania University/ invitat! ai Universitiitii Transilvania din Brasov. In cadrul acestui program, vor fi invitati
specialisti din tara ~i strainatate pentru activitati in cadrul universitatii, la propunerea conducerii facultatilor sau a
unlversitatil,

Riispund: Decanii focuitatilor. Director General Administrativ, Rectorul

14. Cuantumul lunar al burselor pentru studentil de la ciclul de licenta ~i masterat care efectueaza mobilitati temporare in
universitatl ~i institutii din strainatate este eel stabilit prin HCA 24 din 16.05.2017 pentru studentii doctoranzi.

Riispund: Comisia de burse pe universitate, Prorectorul cu studentii $i legiitura cu mediul economic $i socio-cultural,
Rectorul

15. Facultatile sunt solicitate sa actualizeze site-urile proprii in limba romana ~i engleza.
Termen: 01.11.2017
Riispund: Decanii jacuttiititor, Prorectorul cu relatiile pub/ice

16. Studentii de la forma de invatamant cu frecventa, care doresc sa beneficieze de facilitatile pentru transport local
prevazute in Protocolul de colaborare dintre Universitate ~i Municipiul Brasov, au obligatia depunerii declaratlei privind
acceptul comunicarii cat re operatorul de transport a datelor cu caracter personal. Declaratia va fi depusa la facultate,
pana eel tarziu la data de 16.10.2017, conform Anexei 4.

Informari

Au fost publicate in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative, disponibile pe portal:

1. OUG nr.63 din 13.09.2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anu12017, publlcata in MO nr.737/13.09.2017;
2. OMFP nr.2.426 din 13.09.2017 pentru completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri ~i cheltuieli ale lnstltutlilor publice

autonome, institutillor publice finantate integral sau partial din venituri proprii ~i activitatllor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc ~i bugetelor privind activitatea
de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare ~i finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat
pentru buget nr. 720/2014, publicat in MO nr.749/19.09.2017;

3. OMEN nr.4783 din 30 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Consiliului de etica ~i management universitar,
publicat in MO nr.750/19.09.2017;

loan Vasile Abrudan
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 Facultatea Data Ora sala 

1. Inginerie Mecanică 02.10.2017 09:00 corpul N - M.A. 

2. Inginerie Tehnologică şi Management 
Industrial 

02.10.2017 13:00 Colina - CP4 

3. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 02.10.2017 09:00 Colina -IP1 

4. Inginerie Electrică şi Știința 
Calculatoarelor 

02.10.2017 13:00 corpul N-MA 

5. Silvicultură şi Exploatări Forestiere 02.10.2017 09:00 corpul S - SII1 

6. Ingineria Lemnului 02.10.2017 09:00 Colina -LII1 

7. Construcţii 02.10.2017 13:00 J Amfiteatrul Atanasie Talpoși 

8. Alimentaţie şi Turism 02.10.2017 14:00 corpul N-MA 

9. Design de Produs si Mediu 02.10.2017 09:00 Colina -CP4 

10. Matematică  Informatică 02.10.2017 13:00 corpul P - PIII1 

11. Științe Economice şi Administrarea 
Afacerilor 

 

02.10.2017 09:00 Colina -CP3 

05.10.2017 18:00 Colina -CE1 

07.10.2017 10:00 Colina –CP3 ID 

12. Psihologie şi Științele Educaţiei 02.10.2017 13:00 Colina –- CP3 

13. Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 02.10.2017 09.00 Colina -CP1 

14. Muzică 02.10.2017 13:00 corpul Z – Sala festivă 

15. Medicină 02.10.2017 13:00 corpul S - SII1 

16. Litere  02.10.2017 13:00 corpul T Aula N. Titulescu 

17. Drept 02.10.2017 09:30 corpul T Aula Emil Poenaru 

18. Sociologie şi Comunicare 02.10.2017 13:00 corpul T Aula Emil Poenaru 
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REGULAMENT 
privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică pentru 

profesia didactică și a programelor de formare continuă și perfecționare a personalului 
didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din 

Universitatea Transilvania din Brașov 
 

 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul regulament stabilește organizarea și desfășurarea programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și a programelor de 
formare continuă și perfecționare, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (D.P.P.D.), de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din Universitatea 
Transilvania din Brașov.  

Art. 2. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu legislația în vigoare: Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Statutul Personalului 
Didactic (Legea nr. 128/1997); OMEN 3850/02.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior 
acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică; OMEN nr. 
3365/23.02.2017 privind acordarea de atribuții instituțiilor de învățământ superior privind formarea 
continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin gradele didactice II și I; 
OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; Carta  
Universității Transilvania din Brașov. 

Art. 3. D.P.P.D. este structura academică din cadrul Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, care asigură absolvenților dreptul de a intra în sistemul de învățământ (preuniversitar, 
universitar), în calitate de cadru didactic.  

Art. 4. Misiunea D.P.P.D. constă în: 
• pregătirea și perfecționarea pedagogică, psihologică, didactică și practică a 

studenților și absolvenților de învățământ superior care optează pentru profesia didactică; 
• organizarea activităților de formare continuă și perfecționare a pregătirii de 

specialitate, psihopedagogice și metodice a personalului din învățământul preuniversitar, 
inclusiv cea în forma gradelor didactice: gradul II și gradul I; 

• asigurarea cadrului organizatoric și sprijinirea formării competențelor de investigare 
a fenomenului educațional, atât pentru personalul din universitate, cât și pentru cel din 
învățământul preuniversitar; 

• promovarea valorilor și principiilor din spațiul european, pentru a profesionaliza 
cariera didactică, fără a ignora deschiderea reală spre nevoile comunității locale și naționale; 

• acordarea de asistență psihopedagogică și metodică, la cerere, caselor corpului 
didactic, inspectoratelor școlare, instituțiilor de învățământ preuniversitare și altor instituții 
interesate în domeniu, în special din județul Brașov și din județele limitrofe. 
Art. 5. Misiunea D.P.P.D. vizează trei componente: 
a. formarea inițială pentru profesia didactică a studenților și, după caz, a absolvenților 

învățământului universitar, în vederea dobândirii competențelor și a certificării naționale 
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pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar și în cel universitar 
(corespunzător nivelului de formare I, respectiv II); 

b. formarea continuă și perfecționarea pregătirii personalului didactic, prin programe de 
formare și dezvoltare profesională continuă, prin programe de studii universitare de 
masterat, precum și prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a 
gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar; 

c. cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul științe ale educației, în 
concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele 
de evoluție a învățământului și a științelor educației, pe plan național, european și 
internațional. 

Art. 6. Activitatea D.P.P.D. este orientată spre realizarea următoarelor obiective: 
a. asigurarea unei pregătiri psihopedagogice și didactice de calitate; 
b. realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe studenți și orientat pragmatic 

spre nevoile reale ale școlii românești, în context european și internațional; 
c. organizarea de programe de studii în sfera formării continue și perfecționării personalului 

didactic, potrivit cerințelor unui învățământ modern și eficient; 
d. implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului și sprijinirea reformei acestuia, 

transferul direct de informații și experiență între cadrele didactice universitare ale 
D.P.P.D. și profesorii din școlile de aplicație, antrenarea studenților și a celorlalți cursanți 
în elaborarea de studii pe temele actuale din domeniul științe ale educației; 

e. realizarea de cercetări în domeniul științe ale educației, orientate spre temele 
fundamentale și spre prioritățile actuale ale școlii românești, ale dezvoltării proceselor și 
sistemelor de educație și ale integrării europene a programelor de profesionalizare pentru 
cariera didactică. 

 

II. ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
Art. 7. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultății de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania din Brașov, organizează programe de 
formare psihopedagogică în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică. 

Art. 8. Certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri: 
a)  nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu condiția acumulării unui 
minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 

 b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să 
ocupe posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și superior, cu satisfacerea cumulativă a 
două condiții: 

i. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare 
psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 
30 de credite de la nivelul II; 

ii. absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de 
licență. 

      Art. 9. (1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate în forma de învățământ 
cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile. 

(2) Obținerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se 
conformează principiilor de transfer, recunoaștere, echivalare și acumulare a creditelor de studiu. 

Art 10. Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor 
universitare, cât și în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
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III. ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, 
REGIMUL STUDIILOR 

Art. 11. (1). Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare 
psihopedagogică studenții și absolvenții studiilor universitare care doresc să obțină certificarea 
pentru profesia didactică în domeniul corespunzător diplomei de licență, în condițiile prevăzute de 
lege. 
(2) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui examen 
scris (scrisoare de motivație/chestionar)/interviu, de către candidații aflați în una dintre următoarele 
situații: 

(a) candidați la programele de studii de licență, respectiv masterat, pentru programul de 
studii de formare psihopedagogică nivel I (inițial) și II (aprofundare), învățământ cu 
frecvență; 

     (b) absolvenții studiilor universitare, numai în regim postuniversitar, învățământ cu 
frecvență, atât pentru programul de nivel I (inițial), cât și pentru programul de nivel II 
(aprofundare). 
(3) Evaluarea probei de la examenul scris se face de către o comisie numită de decanul facultății, 
prin admis/respins. 
(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel I 
conține, după caz, următoarele: 
a) documente personale de identificare, în copie, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul 
în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 
b) adeverință de student eliberată de instituția de învățământ superior la care urmează programul de 
studii în specialitate, dacă această instituție diferă de cea unde se organizează programul de formare 
psihopedagogică, în cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de 
student; 
c) în cazul absolvenților, copie a diplomei de licență certificată „conform cu originalul” de instituția 
organizatoare a programului de formare; 
d) foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență sau orice alt document de studiu din care să 
rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare 
a programului de formare; 
e) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de 
către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația 
Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a 
programului de formare; 
f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a 
parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; 
g) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate 
care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la 
programele de formare psihopedagogică școlarizate în limba română și care nu prezintă acte de 
studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în 
limba română; 
h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă 
de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
(5) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II 
conține în plus față de documentele de la alin. (4), după caz, următoarele: 
a) 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; 
b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență, însoțită de foaia 
matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată „conform cu originalul” de 
instituția organizatoare a programului de formare; 
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c) atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de 
către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația 
Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a 
programului de formare. 
(6) Pentru toți candidații care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II 
și care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, Universitatea 
Transilvania din Brașov analizează programul de formare parcurs, evaluează conținuturile și 
propune în scris Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 
recunoașterea/echivalarea totală sau parțială a programului de formare psihopedagogică de nivel I 
finalizat. 

Art. 12. (1) Programul de formare psihopedagogică oferit de D.P.P.D. se organizează numai 
la forma de învățământ cu frecvență, inclusiv în cazul programelor oferite în regim de  cursuri 
postuniversitare. 

(2) Activitățile didactice prevăzute în planurile de învățământ se organizează pe formații de 
studiu, respectiv pe serii de curs și pe grupe de seminar, de laborator și de practică pedagogică, 
potrivit reglementărilor în vigoare.    

(3) Studenții de la învățământul la distanță (ID) pot urma programul de formare 
psihopedagogică în forma de învățământ cu frecvență, împreună cu formațiile de studiu constituite 
la învățământul cu frecvență în cadrul domeniului de licență și programului de studii la care 
studentul este înmatriculat. Drepturile și obligațiile studentului la ID privind parcurgerea 
programului de studii sunt aceleași cu cele ale studentului cu frecvență. 

(4) Autorizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică în regim postuniversitar, se  face prin ordin al rectorului 
Universității Transilvania din Brașov, în baza aprobării Consiliului de Administrație. 

(5) În cazul programelor de formare psihopedagogică organizate sub forma cursurilor 
postuniversitare, parcurgerea disciplinelor și activităților didactice din planurile de învățământ se 
face în formații de studiu distinct constituite. 

Art. 13. (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanțare 
de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, în conformitate cu prevederile din Metodologia-cadru de 
organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică. 

(2) Regimul studiilor la programul de formare psihopedagogică este același cu cel pe care 
studentul îl are în cadrul studiilor de licență sau master la care este înmatriculat. Păstrarea sau, după 
caz, modificarea statutului de student subvenționat și, respectiv, de student cu taxă, se stabilește la 
începutul fiecărui an universitar, potrivit statutului pe care studentul îl are în cadrul studiilor de 
licență sau master în anul respectiv de studiu. 

(3) Studenții de la învățământul la distanță (ID) pot urma programul de formare 
psihopedagogică numai în regim cu taxă. 

(4) Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar poate fi parcurs numai 
în regim cu taxă.  

(5) Cuantumul taxelor anuale de studii aferente programelor de formare psihopedagogică se 
stabilește anual de Senatul Universității, la propunerea D.P.P.D. 

(6) Taxa anuală de studii garantează accesul la studii cu condiția parcurgerii și promovării 
tuturor disciplinelor la termenele și în condițiile prevăzute în planurile de învățământ. Refacerea 
parcursului de studiu la disciplinele nepromovate, disciplinele de diferență (în cazul studenților 
veniți prin transfer) și disciplinele parcurse în condiții de prelungire a școlarității, precum și 
repetarea examenului de absolvire se suportă sub forma taxelor de studii, altele decât taxa anuală 
achitată pentru parcursul normal de studii. 

Art. 14. (1) Drepturile și obligațiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii 
psihopedagogice, precum și raporturile acestuia cu Universitatea Transilvania din Brașov se 
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stabilesc prin actul adițional la contractul de școlarizare (Anexa 3) încheiat cu acesta, în cazul 
studenților înscriși la nivelul I și II, învățământ cu frecvență, și prin contractul de studii (Anexa 4), 
pentru cursanții înscriși în regim postuniversitar. 

(2) Este considerat creditat studentul care obține cel puțin jumătate din numărul de credite 
alocate unui an de studii la programul de formare psihopedagogică, nivelurile I sau II. 

 
IV. CURRICULUMUL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
Art. 15. (1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe trei 

componente: curriculum-nucleu, curriculum extins și curriculum opțional (Planul de învățământ 
pentru programul de formare psihopedagogică în Anexele nr. 1a, 1b, 1c). 

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii 
pentru nivelurile I și 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 și practică de specialitate – 12 credite. 
(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele și activitățile didactice obligatorii 

pentru obținerea 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 și practice de specialitate – 10 credite. 
(4) Curriculumul opțional este alcătuit din două discipline – 10 credite. Se alege câte o 

disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opționale oferite de planul de 
învățământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică. 

 
V. PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ 
Art. 16. Planurile de învățământ ale programelor de formare psihopedagogică pentru nivelul 

I și nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în Anexele nr. 1a, 1b și 1c. 
Art. 17. (1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului 

I se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în Anexa nr. 1a (pentru monospecializare) 
sau conform planului de învățământ prevăzut în Anexa nr. 1b (pentru dublă specializare). 

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare 
acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I și II, se desfășoară conform 
planului de învățământ prevăzut în Anexa nr. 1c. Acest program poate fi urmat doar de absolvenții 
învățământului universitar care au obținut certificarea pentru nivelul I, pe parcursul sau după 
finalizarea studiilor universitare de licență sau care fac dovada îndeplinirii condiției de formare 
psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
VI. FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
Art. 18. (1) Finalizarea programelor de formare psihopedagogică se face în conformitate cu 

prevederile art. 10 și art.11 din Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. 

(2) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru 
fiecare nivel de certificare. 

(3) Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un 
pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți 
prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. 

(4) Structura și conținutul portofoliului didactic sunt prezentate în anexa nr. 2a, pentru 
absolvenții nivelului I (monospecializare), în anexa 2b pentru absolvenții nivelului I (dublă 
specializare) și în Anexa 2c  pentru absolvenții nivelului II și sunt părți integrante ale prezentului 
regulament. 
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(5) Examenul de absolvire a programelor de formare psihopedagogică se programează 
pentru fiecare nivel de certificare după cum urmează: 

(a) în cadrul a două sesiuni, corespunzătoare lunilor iunie/iulie, respectiv, septembrie, ale 
anului universitar în care candidații au absolvit programul de formare psihopedagogică, nivelurile I 
și II; 

(b) în sesiunea proximă absolvirii programelor de formare psihopedagogică, nivelurile I și 
II, de studenții/cursanții școlarizați în regim postuniversitar, sau în cele două sesiuni menționate la 
punctul (a). 

(6) După finalizarea examenului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, 
portofoliile didactice se arhivează, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare. 

 
VII. CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
Art. 19. Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea 

certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică 
absolvit, respectiv: 

a)  absolvenții studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică 
de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare 
pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică 
– nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, 
preșcolar, primar și gimnazial; 

b)  absolvenții studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică 
de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare 
pentru profesia didactică, obțin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică 
– nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și 
superior, dacă au absolvit și un program de master în domeniul diplomei de licență. 

Art. 20. (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt 
eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat are ca anexă foaia matricolă în limba 
română, limba maternă și în limba engleză, conținând situația școlară a absolventului. 

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I se 
eliberează numai absolvenților programului de formare psihopedagogică care au obținut diploma de 
licență. 

(3) Absolvenții care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire 
psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință eliberată de instituția de învățământ 
superior, care va specifica disciplinele promovate. 

Art. 21. (1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii 
unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ prevăzut în 
Anexa nr. 1a, după cum urmează: 

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică 
fundamentală; 

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică 
pedagogică de specialitate. 

(2) în cazul studiilor universitare de licență cu dublă specializare, numărul minim de credite 
necesar obținerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform 
planului de învățământ prevăzut în Anexa nr. 1b. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite 
corespunzătoare didacticii celei de-a două specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în 
pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare. 

Art. 22. Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obținerii 
unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I 
cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează: 
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a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică 
fundamentală; 

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică și practică de 
specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări); 

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii 
psihopedagogice; 

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și 
practice de specialitate; 

 e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opționale. 
Art. 23. (1) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Științe ale educației – 

programele de studii Pedagogie și Psihopedagogie specială – se certifică pentru profesia didactică, 
pe baza diplomei de licență obținute, cu condiția ca planurile de învățământ ale ciclului de licență să 
includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obținerea 
certificatului de formare psihopedagogică – nivelul I. 

(2) Absolvenții studiilor universitare în domeniul de licență Științe ale educației, programul 
de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, se consideră că îndeplinesc condiția de 
formare psihopedagogică de nivel I, adică se consideră certificați, prin diploma de licență obținută, 
pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul primar și preșcolar. 

(3) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de 
lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare 
psihopedagogică de nivel I și II, dacă, prin foaia matricolă, fac dovada parcurgerii disciplinelor: 
psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practica pedagogică la specialitatea 
înscrisă pe diploma de licență/absolvire. 

Art. 24. Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, 
care urmează sau care au absolvit studii universitare și în alte domenii decât cele pentru care dețin 
certificarea didactică, pot să obțină certificarea didactică în noile domenii și specializări, beneficiind 
de sistemul de transfer și recunoaștere a creditelor de studiu. 

Art. 25. (1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică - nivelul I, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc 22 de credite 
obținute anterior și distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 
credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite și la Practică pedagogică 2 credite. 

 (2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul 
I pentru o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 8 credite 
corespunzătoare disciplinelor Didactica specialității (5 credite) și Practica pedagogică (3 credite). 

Art. 26. (1) Pentru obținerea certificatului de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică – nivelul II, pentru o altă specializare decât cea inițială, se recunosc cele 20 de 
credite obținute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice și la disciplinele 
opționale. 

(2) Obținerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul 
II, pentru o altă specializare decât cea inițială, este condiționată de acumularea a 10 credite 
corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate. 

Art. 27. (1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se 
realizează în baza unui acord-cadru încheiate între Universitatea Transilvania din Brașov care 
asigură formarea psihopedagogică inițială și Inspectoratul Școlar Județean Brașov la care sunt 
arondate unitățile de învățământ unde se desfășoară practica pedagogică de specialitate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) 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. 
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VIII. FORMAREA CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONAREA PERSONALULUI 
DIDACTIC 

Art. 28. (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să 
organizeze examenele pentru obținerea gradelor didactice II și I de către personalul didactic din 
învățământul preuniversitar, la specializările la care este autorizat de Ministerul Educației 
Naționale. 

(2) Activitățile aferente examenelor de obținere a gradelor didactice cuprind: 
a) organizarea cursurilor de pregătire pentru candidații înscriși la examenele pentru 

obținerea gradelor didactice II și I, în concordanță cu obiectivele și conținutul programelor pentru 
disciplinele și probele de examen; 

b) organizarea probelor scrise și orale din cadrul examenelor de obținere a gradului didactic 
II, potrivit normelor stabilite de Ministerul Educației Naționale; 

c) organizarea colocviului de admitere la gradul didactic I; 
d) asigurarea coordonatorilor pentru elaborarea lucrărilor științifico-metodice și a 

președinților de comisii pentru inspecția specială și susținerea lucrării pentru gradul didactic I; 
e) organizarea probelor din cadrul examenului pentru gradul didactic I (inspecția specială și 

susținerea lucrării metodico-științifice); 
f) întocmirea și transmiterea către Ministerul Educației Naționale a documentelor necesare 

în vederea emiterii ordinelor ministrului privind acordarea gradelor didactice;   
g) elaborarea analizelor și a rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de 

obținere a gradelor didactice și transmiterea acestora la Ministerul Educației Naționale în vederea 
întocmirii sintezelor și recomandărilor la nivel național; 

h) întocmirea, gestionarea și eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice. 
(3) În organizarea și desfășurarea examenelor de obținere a gradelor didactice, D.P.P.D. 

colaborează cu facultățile de profil care au în structura lor programe de studii universitare în 
domeniile și specializările la care Universitatea Transilvania din Brașov este abilitată să organizeze 
aceste examene. În cadrul acestei colaborări, departamentelor de specialitate și facultăților le revin 
următoarele sarcini: 

a) asigurarea personalului didactic de specialitate și de didactica specialității din 
componența comisiilor de examinare, precum și pentru cursurile de pregătire; 

b) aplicarea programelor valabile pentru disciplinele și probele de examen și respectarea 
normelor de desfășurare a examenelor la probele de care răspund; 

c) elaborarea suporturilor de învățare (suporturi de curs, ghiduri, tematici, bibliografii etc) în 
sprijinul candidaților înscriși la examene; 

d) elaborarea analizelor și a rapoartelor de evaluare privind rezultatele examenelor de 
obținere a gradelor didactice și transmiterea acestora la DPPD în vederea întocmirii sintezelor la 
nivel instituțional. 

(4) Aspectele specifice privind organizarea, desfășurarea și finanțarea activităților aferente 
examenelor pentru obținerea gradelor didactice sunt reglementate prin Metodologia formării 
continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 
5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.   

 
IX. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ  
Art. 29. (1) D.P.P.D. desfășoară activități de cercetare științifică în colaborare cu celelalte 

structuri de cercetare din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Cercetarea științifică 
vizează: 

a) realizarea de studii fundamentale și cercetări aplicative privind formarea inițială și 
continuă a personalului didactic, politicile educaționale, dezvoltarea curriculară și a strategiilor de 
instruire, valorificarea potențialului tehnologiilor moderne de învățare și comunicare în procesul de 
învățământ; 

b) realizarea de studii și investigații constatative privind situația actuală a învățământului, 
sub diferite aspecte; 
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c) elaborarea de proiecte, metodologii, manuale, suporturi de curs, ghiduri ș.a., în vederea 
creșterii eficienței învățământului românesc în acord cu tendințele actuale pe plan european și 
internațional; 

d) efectuarea de studii de expertiză și consultare, pe bază de investigații concrete și analize 
de nevoi, pentru Ministerul Educației Naționale, pentru organismele de conducere și administrare a 
învățământului pe plan local și regional (inspectorate școlare, conduceri de școli, casele corpului 
didactic, centrele de asistență psihopedagogică și altele); 

e) prestarea unor servicii de consultanță psihopedagogică sau metodică, de orientare în 
carieră pentru studenți, absolvenți sau cadre didactice. 

(2) Programele de cercetare ale D.P.P.D. se derulează sub forma proiectelor obținute prin 
competiții naționale și internaționale, a contractelor de cercetare încheiate cu beneficiarii și a 
temelor de cercetare prevăzute în planul propriu de cercetare științifică și finanțate din surse proprii. 

(3) Personalul didactic de la programele de formare inițială și continuă a personalului 
didactic coordonate de D.P.P.D. desfășoară activități de cercetare aferente normei didactice și de 
cercetare, potrivit planurilor de cercetare individuale, se implică în organizarea manifestărilor 
științifice ale D.P.P.D., participă la manifestările organizate în parteneriat cu facultățile 
Universității, cu alte D.P.P.D. din țară, cu instituții de învățământ, naționale și internaționale, cu 
inspectoratele școlare și casele corpului didactic. 

(4) Personalul didactic al D.P.P.D. încurajează implicarea studenților și a personalului 
didactic din învățământul preuniversitar în proiecte și studii științifice aplicative.   

 
X. ORGANIZARE  
Art. 30. (1) D.P.P.D. este o structura academică din cadrul Facultății de Psihologie și 

Științele Educației, din Universitatea Transilvania din Brașov. 
(2) Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: 
(a) răspunde de întreaga activitate privind organizarea, desfășurarea și finalizarea 

activităților didactice din programele de formare psihopedagogică implementate și de arhivarea 
portofoliilor didactice ale absolvenților acestor programe; 

(b) organizează cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I 
de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, la specializările la care este autorizat de 
Ministerul Educației Naționale; 

(c) răspunde de desfășurarea activităților de cercetare științifică de către personalul didactic 
al D.P.P.D.; 

(d) reprezintă D.P.P.D. în raporturile cu celelalte structuri universitare și cu departamentele 
similare din alte instituții de învățământ superior, asigură conducerea operativă a activităților 
D.P.P.D., semnează certificatele de studii și celelalte documente emise sub egida D.P.P.D. 

Art. 31. Pentru realizarea sarcinilor administrative și de evidență, D.P.P.D. dispune de 
secretariat propriu. Acesta îndeplinește următoarele sarcini: 

a) asigură evidența contractelor de studii și actelor adiționale încheiate cu studenții D.P.P.D. 
și gestionează baza de date cu studenții înscriși la programele de studii psihopedagogice; 

b) întocmește și completează registrele matricole pentru studenții de la D.P.P.D.; 
c) întocmește foile matricole ale absolvenților D.P.P.D., asigură legătura cu Biroul Acte de 

studii în problemele privind evidența și eliberarea certificatelor de absolvire a D.P.P.D.; 
d) asigură evidența și verifică dosarele personale ale cadrelor didactice înscrise la examenele 

pentru obținerea gradelor didactice; 
e) întocmește documentele privind organizarea examenelor de grade didactice (propuneri de 

comisii, decizii de numire în comisii, borderouri și cataloage, raportări rezultate finale către MEN 
ș.a.); 

f) efectuează corespondența cu Ministerul Educației Naționale, cu inspectoratele școlare 
județene și cu casele corpului didactic; 
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g) asigură programul zilnic de lucru cu publicul și eliberează adeverințe și alte documente 
solicitate de acesta; 

h)  realizează celelalte sarcini specifice activității de secretariat.                         
Art. 32. Finanțarea activităților desfășurate în cadrul D.P.P.D. se asigură din subvenții de la 

bugetul de stat, din taxe de studii și din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. 

 
XI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 33. Prezentul regulament este însoțit de următoarele anexe: 
- Anexele 1a, 1b, 1c – Planurile de învățământ pentru programul de formare 

psihopedagogică oferit de D.P.P.D. 
- Anexa 2 – Structura portofoliului didactic pentru examenul de absolvire    
- Anexa 3 – Act adițional la contractul de școlarizare 
- Anexa 4 – Contractul de studii pentru cursanții în regim postuniversitar 
- Anexele 5a, 5b, 5c – Planurile de învățământ pentru programul de formare 

psihopedagogică oferit de D.P.P.D. pentru cursanții în regim postuniversitar 
Art. 34. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 

Universității Transilvania din Brașov. 
 

 
Director D.P.P.D. 

Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
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Anexa 1a 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

AVIZAT 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT*  
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul I 

(inițial) de certificare pentru profesia didactică  
– monospecializare –  

 
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu al 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 

Ev
al

ua
re

 

C
re

di
te

 

A
nu

l 

Se
m

es
tru

l 

N
um

ăr
 d

e 
să

pt
ăm

ân
i 

C A C A 

To
ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 
1 Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 
Pedagogie I: 
- Fundamentele pedagogiei 
- Teoria și metodologia curriculumului 

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 
Pedagogie II: 
- Teoria și metodologia instruirii 
- Teoria și 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 

 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 de absolvire: nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

* Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
 
Precizări: 

1. Numărul de săptămâni și, 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 și în cazul studiilor universitare de licență cu durata de 4/5/6 ani. 
4. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică). 

 
DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 

Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
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Anexa 1b 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

AVIZAT 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT*  
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul I 

(inițial) de certificare pentru profesia didactică  
– dublă specializare –  

 
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu al 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 

Ev
al

ua
re

 

C
re

di
te

 

A
nu

l 

Se
m

es
tru

l 

N
um

ăr
 d

e 
să

pt
ăm

ân
i 

C A C A 

To
ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 
1 Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 
Pedagogie I: 
- Fundamentele pedagogiei 
- Teoria și metodologia curriculumului 

I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 
Pedagogie II: 
- Teoria și metodologia instruirii 
- Teoria și 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 

 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+3C 35 

Examen de absolvire: nivelul I III 6 2 - - - - - E 5 

* Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
 
Precizări: 

1. Precizările de la Planul de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru 
nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică (monospecializare) se aplică și 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 obținerii nivelului II de 
certificare pentru profesia didactică. 

3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică). 
 
DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 
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Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
Anexa 1c 

 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 
AVIZAT 

Rector, 
Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 

 
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT1  

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II 
(aprofundare) de certificare pentru profesia didactică  

– absolvenți de programe de master în domeniul diplomei de licență –  
 

Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 
 

 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu a 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 

Număr de ore în care 
se studiază disciplina 

Fo
rm

e 
de

 e
va

lu
ar

e 
 

N
um

ăr
 d

e 
cr

ed
ite

 

A
nu

l 

Se
m

es
tru

l 

N
um

ăr
 d

e 
să

pt
ăm

ân
i 

C A C A 

To
ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1 
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 
adulţilor I 1 14 2 1 28 14 42 E 5 

2 
Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale I 1 14 2 1 28 14 42 E 5 

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

3 
Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 
specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, 
universitar) 

I 2 14 2 1 28 14 42 E 5 

4 

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, 
postliceal şi universitar) II 3 14 - 3 - 42 42 C 5 

 Discipline opţionale (se aleg 2 discipline) 

                                                 
1 Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
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N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu a 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 

Număr de ore în care 
se studiază disciplina 

Fo
rm

e 
de

 e
va

lu
ar

e 
 

N
um

ăr
 d

e 
cr

ed
ite

 

A
nu

l 

Se
m

es
tru

l 

N
um

ăr
 d

e 
să

pt
ăm

ân
i 

C A C A 

To
ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*: 
 - Comunicare educaţională  
 - Consiliere şi orientare 
 - Metodologia cercetării educaţionale 
 - Educaţie integrată 
 - Psihopedagogia creativității 
 - Gândire critică 

I 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 interculturală 
 - Doctrine pedagogice contemporane  
-  Teoria și practica activităților extrașcolare 
 

II 3 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 opțional trebuie să cuprindă cel puțin 3 discipline. 
2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului 

didactic. 
3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică)8 

 
 
 
 
DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 

Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
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Anexa 2 
 

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI DIDACTIC al absolventului 
programului de formare psihopedagogică, nivel I, ciclul de licență 

 

Discipline Piese  din portofoliu Punctaj 
Psihologia 
educației 

1. Realizarea unui studiu de caz pe problematica educaţiei 
şcolare 

sau 
1. Completarea unei fişe psihopedagogice a unui elev din ciclul 
gimnazial 

10 
puncte 

FP+TMC 2. Elaborarea şi interpretarea profilului de competenţe al 
profesorului debutant (FP) 

sau 
2.Analiza comparativă a formelor educaţiei (FP) 

şi 
3. Formularea corectă a cel puţin 5 obiective operaţionale 
pentru o lecţie din programa învăţământului obligatoriu, pentru 
specialitatea dvs. (TMC) 

sau 
 3. Fişa de evaluare a unui manual alternativ (TMC) 

10 
puncte 

TMI+TME 4. Proiectarea didactică  a unei unităţi de învăţare (TMI) 
  5. Elaborarea unei probe de evaluare pentru o unitate de 
învăţare la disciplina de specialitate (TME) 

10 
puncte 

Didactica 
specialității  

6. Anexarea unui produs specific didacticii specialităţii, 
realizat la seminar 

10 
puncte 

Managementul 
clasei de elevi 

7. Prezentarea unui conflict de la nivelul unei clase de elevi şi 
a modului de gestionare a acestuia 

7  
puncte 

Instruire 
asistată de 
calculator 

8. Anexarea unui produs specific realizat la orele de laborator 
ale disciplinei IAC  

4 
puncte 

Practică 
pedagogică 

9. Proiectele de la lecţiile finale ţinute la practica pedagogică. 
10. Prezentarea a 2 fişe de asistenţă la lecţii, completate în 
timpul practicii pedagogice. 

9 
puncte 

11. Elaborarea  unui raport  sintetic de prezentare, interpretare și 
autoevaluare a  portofoliului propriu, având în vedere și următoarele repere:   
a) statutul cadrului didactic în învățământul actual;  
b) nevoia de profesionalism în educație;  
c) experiența universitară personală de formare inițială pentru cariera didactică;  
d) sugestii privind optimizarea programului de pregătire psihopedagogică pentru 
carieră didactică 

10 
puncte 

■ În etapa de susținere a portofoliului, comisia evaluează raportul  sintetic de 
prezentare, interpretare și autoevaluare, precum și  o altă piesă 
reprezentativă pentru a ilustra formarea dumneavoastră profesională pentru 
cariera didactică. 
■ Membrii comisiei de examen pot adresa întrebări referitoare și la celelalte 
piese din portofoliu   

20 
puncte 

Din oficiu: 10 
puncte 

Total: 100 
puncte 
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STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI DIDACTIC al absolventului 
programului deformare psihopedagogică, nivel I, ciclul de licență 

Discipline Piese  din portofoliu Punctaj 
Psihologia 
educației 

1. Realizarea unui studiu de caz pe problematica educaţiei 
şcolare 

sau 
1. Completarea unei fişe psihopedagogice a unui elev din ciclul 
gimnazial 

8 
puncte 

FP+TMC 2. Elaborarea şi interpretarea profilului de competenţe al 
profesorului debutant (FP) 

sau 
2.Analiza comparativă a formelor educaţiei (FP) 

şi 
3. Formularea corectă a cel puţin 5 obiective operaţionale 
pentru o lecţie din programa învăţământului obligatoriu, pentru 
specialitatea dvs. (TMC) 

sau 
 3. Fişa de evaluare a unui manual alternativ (TMC) 

8 
puncte 

TMI+TME  4. Proiectarea didactică  a unei unităţi de învăţare (TMI) 
 5. Elaborarea unei probe de evaluare pentru o unitate de 
învăţare la disciplina de specialitate (TME) 

8 
puncte 

Didactica 
specialității A 

6a. Anexarea unui produs specific didacticii specialităţii A, 
realizat la seminar 

8 
puncte 

Didactica 
specialității B 

6b. Anexarea unui produs specific didacticii specialităţii B, 
realizat la seminar 

8 
puncte 

Managementul 
clasei de elevi 

7. Prezentarea unui conflict de la nivelul unei clase de elevi şi 
a modului de gestionare a acestuia 

7  
puncte 

Instruire 
asistată de 
calculator 

8. Anexarea unui produs specific realizat la orele de laborator 
ale disciplinei IAC  

4 
puncte 

Practică 
pedagogică 

9. Proiectele de la lecţiile finale ţinute la practica pedagogică. 
10. Prezentarea a 2 fişe de asistenţă la lecţii, completate în 
timpul practicii pedagogice. 

9 
puncte 

11. Elaborarea  unui raport  sintetic de prezentare, interpretare și 
autoevaluare a  portofoliului propriu, având în vedere și următoarele repere:   
a) statutul cadrului didactic în învățământul actual;  
b) nevoia de profesionalism în educație;  
c) experiența universitară personală de formare inițială pentru cariera didactică;  
d) sugestii privind optimizarea programului de pregătire psihopedagogică pentru 
carieră didactică 

10 
puncte 

■ În etapa de susținere a portofoliului, comisia evaluează raportul  sintetic de 
prezentare, interpretare și autoevaluare, precum și  o altă piesă 
reprezentativă pentru a ilustra formarea dumneavoastră profesională pentru 
cariera didactică. 
■ Membrii comisiei de examen pot adresa intrebări referitoare și la celelalte 
piese din portofoliu   

20 
puncte 

Din oficiu: 10 
puncte 
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Total: 100 
puncte 
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STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI DIDACTIC al absolventului 
programului de formare psihopedagogică, nivelul II în regim postuniversitar 

 
Nr.crt. Discipline Produse  Punctaj 

  
    1 

Psihopedagogia adolescenților, 
tinerilor, adulților 

Identificați o nevoie de formare specifică 
uneia dintre etapele de vârstă discutate, 
alegeți una dintre teoriile învățării 
prezentate și elaborați un proiect didactic 
pentru respectiva nevoie. 

10 
puncte 

   2 Proiectarea și managementul 
proiectelor educaționale 

Proiect educațional (inclusiv bugetul 
proiectului) 

10 
puncte 

   3 

Didactica domeniului și 
dezvoltări în didactica 

specializării 

 1. Didactica domeniului: 
Analiza comparativă a procesului de 
învățământ liceu-universitate 
2. Didactica specialități: 
O proba de evaluare continuă sau sumativă 
(cu barem de corectare). 

10 
puncte 

   4 

Opțional 1: 
Metodologia cercetării 
pedagogice 
 
            sau 
Psihopedagogia creativității 
 
 
            sau 
Gândire critică 
 

Proiect de cercetare pedagogică, cu tema: 
Impactul programului Școala altfel asupra 
strategiilor de instruire a elevilor din 
învățământul liceal. 
sau 
Reproiectarea unei activități didactice de 
specialitate din perspectiva teoriilor 
creativității.  
sau 
Prezentarea unei metode de dezvoltare a 
gândirii critice (exemplificare, avantaje, 
limite, efecte formative) 

 
 
 

10  
puncte 

   5 

Opțional 2: 
Managementul organizației 
școlare 
              sau 
Educație interculturală 
              sau  
 
Teoria și practica activităților 
extrașcolare 
 

  
Eseu structurat cu tema Competențele 
directorului de unitate de învățământ 
sau  
Prezentarea unui proiect de educație 
interculturală în domeniul specializării  
sau 
Eseu structurat cu tema Competențele 
cadrului didactic implicat în programul 
„after school”.  

 
 

10 
puncte 

   6  Practică pedagogică Analiza practicii pedagogice 10 
puncte 

   7 

Sinteză privind programul de studii psihopedagogice, nivelul II.Se fac 
referiri la următoarele aspecte: 
 a) statutul cadrului didactic în învățământul actual liceal și universitar (prin 
raportare la cel obligatoriu);  
b) valori și atitudini necesare actorilor educaționali din  școala  actuală; 
d)  evaluarea impactului formativ al programului de studii psihopedagogice 
(puncte tari, punste labe, oportunități, constrângeri). 

10 
puncte 

   8 Susținerea portofoliului constă în: 20 
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 prezentarea sintezei privind programul de studii psihopedagogice, 
nivelul II; 

 prezentarea a încă două piese la alegerea candidatului; 
 prezentarea răspunsurilor la întrebările comisiei de examen, referitoare 

la piesele prezentate sau la problemele de educație legate de 
problematica portofoliului. 

puncte 

   9 Din oficiu: 10 
puncte 

   10 Total: 100 
puncte 

 
 
 
 
 



Anexa  02 – HCA nr 30 din 29.09.2017, Page 21 of 30 
 

21 
 

Anexa 3 
ACT ADIȚIONAL 

LA CONTRACTUL DE ȘCOLARIZARE 
NR. …..……/………………… 

 
Încheiat între: 
1. Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, cu sediul în Brașov, Bd. Eroilor, nr. 29, CUI 4317754, 

reprezentată prin prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, având funcția de Rector, denumită în continuare 
UNIVERSITATEA și 

2. …………………………………………..…………………………………….., în calitate de student (ă) la 
Facultatea ………………………………………………...…., ciclul de studii universitare: licență       masterat       , 
programul de studii …………………………………………., forma de învățământ: zi       FR       ID     , născut(ă) 
la data de ……………., în localitatea ……………………………, fiul (fiica) lui …………………………….. și al 
(a) ………………………, domiciliat(ă) în localitatea ………………………, str. …………………………., nr. 
……., bl. …., sc. ..., ap. …., județul/sectorul …………, CNP ……………………………., legitimat(ă) cu C.I. seria 
…….., nr. …………………, eliberat de  ……………………………… la data de …………………., denumit în 
continuare STUDENTUL. 

OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL 
Art. 1.Prezentul act adițional are ca obiect derularea serviciilor educaționale oferite de către Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din Facultatea de Psihologie și Științele Educației în cadrul 
programului de formare psihopedagogică, nivelul I       II      , și reglementează raporturile dintre D.P.P.D. și 
studentul care optează pentru profesiunea didactică și care dorește să obțină dreptul de a lucra în învățământ, în 
domeniul diplomei de studii universitare de licență, potrivit prevederilor legale. 
Art. 2. Prezentul act adițional este încheiat pentru întreaga perioadă a studiilor universitare. 
Art. 3. Drepturile și obligațiile părților contractante decurg din legislația în vigoare, din prevederile Cartei 
Universității, din hotărârile Senatului Universității și ale Consiliului de Administrație al Universității, precum și din 
regulamentele în vigoare. 
Art. 4. Planul de învățământ al D.P.P.D. este stabilit la nivel național prin OMEN 3850/2017 și este obligatoriu 
pentru toate instituțiile de învățământ superior. Modificările impuse de Ministerul Educației Naționale care survin 
în perioada de valabilitate a prezentului act adițional vor fi aduse la cunoștința studentului la începutul fiecărui an 
universitar. 
 
FINANȚAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 
Art. 5. În funcție de modul în care sunt acoperite costurile de școlarizare, studiile pot fi: 

- cu finanțare de la bugetul de stat ; 
- cu finanțare pe bază de taxe, achitate de către student      . 

Art. 6. Regimul studiilor („bugetate” sau „cu taxă”) în cadrul D.P.P.D. este același cu al domeniului de licențăși al 
programuluide studii la care studentul este înmatriculat, potrivit contractului de școlarizare încheiat cu 
Universitatea. 
Art.7. Notele obținute de student la examenele  și  colocviile  prevăzute  în  planul de învățământ al D.P.P.D., 
nivelul I/II, nu sunt incluse în calculul mediilor generale de absolvire a anilor de studii, pe baza cărora studentul 
este clasificat pentru păstrarea sau modificarea statutului de „bugetat” sau „cu taxă” în cadrul domeniului  de 
licențăși al programului de studii la care este înmatriculat. 
Art.8. Studenții care pierd locurile finanțate de la bugetul de stat pot continua studiile cu  finanțare pe bază de taxe. 
Art.9. Universitatea stabilește anual cuantumul taxelor de studii, defalcarea acestora pe tranșe și distribuirea lor pe 
discipline, modalitatea de actualizare a taxelor și a tranșelor restante, precum și consecințele privind neachitarea la  
termen. 
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 
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Art. 10. Drepturile și obligațiile D.P.P.D. 
a) Directorul D.P.P.D. are dreptul de a supraveghea și urmări modul în care studentul își respectă toate 

îndatoririle sale stipulate în prezentul act adițional și în contractul de școlarizare cu Universitatea. 
b) Planurile de învățământ ale programelor de formare psihopedagogică, stabilite la nivel național, sunt 

integrate în planurile de învățământ ale programelor de studii ale facultăților de profil. Rezultatele obținute 
de student, pe parcursul anilor de studii, la disciplinele din programul de formare psihopedagogică, se trec 
în foaia matricolă care însoțește Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică. 

c) Universitatea se obligă să asigure condițiile materiale și logistice de derulare a activităților didactice 
conform planurilor de învățământ. 

Art. 11. Drepturile și obligațiile studentului 
a) Studentul se obligă ca, în derularea activităților curriculare și extracurriculare, să se încadreze în 

reglementările legislației în vigoare și cele specifice Universității. 
b) Studentul se obligă să se încadreze în reglementările privind evaluarea cunoștințelor, acordarea creditelor 

transferabile și de certificare a examinărilor. 
c) Studentul se obligă să respecte normele de disciplină și etică universitară, în conformitate cu regulamentele 

proprii ale Universității. 
d) Studentul are obligația să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spațiile de învățământ, cămine, 

cantine, biblioteci etc. și să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea 
sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în 
vigoare. 

Art. 12. Prin semnarea prezentului act adițional, studentul se obligă să parcurgă disciplinele și activitățile didactice 
prevăzute în planul de învățământ al D.P.P.D., nivelul I/II, și să îndeplinească toate condițiile de promovare a 
acestuia. 
Art. 13.Certificarea nivelului de formare psihopedagogică 

a) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma acumulării unui număr de 30 de 
credite transferabile (35 de credite transferabile, în cazul studiilor universitare de licență cu dublă 
specializare) și promovării examenului de absolvire. Certificatul de absolvire a D.P.P.D. se 
eliberează,conform regimului actelor de studii, numai absolvenților care au obținut diploma de licență. 

b) Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma acumulării unui număr de 30 de 
credite transferabile și promovării examenului de absolvire. Certificatul de absolvire a D.P.P.D. se 
eliberează, conform regimului actelor de studii, numai absolvenților care au obținut diploma de masterat. 

Art. 14. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul act adițional atrage după sine 
atenționarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute în regulamentele Universității. 
Art. 15. Prezentul act adițional se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale, prevăzute după 
caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, OMEN 3850/2017 și regulamentelor Universității. 

Prezentul act adițional se încheie astăzi, ……………….., în trei exemplare și își păstrează valabilitatea pe 
perioada cât contractantul este student al Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației – D.P.P.D. 

Un exemplar din actul adițional se păstrează la facultatea de profil, unde se află contractul de școlarizare, în 
dosarul personal al studentului,  al doilea exemplar la D.P.P.D., în dosarul personal al studentului, și al treilea 
exemplar este păstrat de către student. 
RECTOR, 
Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 
 
 
 

 
DECAN, 
Prof. univ. dr. psih. Mariela PAVALACHE-ILIE 
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DIRECTOR D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariana NOREL 

                                   STUDENT,  

Avizat, COMP. JURIDIC, 
Jr. Laura MANEA 

Anexa 4 
 

Universitatea Transilvania din Braşov 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
 
 

CONTRACT DE  STUDII  
Nr. …………… din ……………… 

  
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bdul. Eroilor, Nr. 29, reprezentată prin Prof.univ.dr.ing. Ioan-
Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, Cod Fiscal 4317754, cont bancar deschis la Trezoreria Braşov, Cont IBAN 
RO08TREZ13120F330500XXXX  
şi 
2. ............................................................................................ în calitate de cursant(ă) la Programul de formare psihopedagogică, 
în regim postuniversitar, nivelul I, născut(ă) la data de ……….........…......…… în localitatea 
……....................…………....….., fiul (fiica) lui …………………...........……… şi al (a) ……………….......………..……, 
domiciliat(ă) în localitatea ……......………………..................................…., str. …………………………..……… nr. .......... bl. 
.....… sc. ...... ap. …..., judeţul/sector ……………………, cod numeric personal ..................................................., legitimat cu 
CI seria ….... nr. ……………..…, eliberat de ……………………... la data de ………………. . 
 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate, prin DPPD, şi cursant cu precizarea 
drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, hotărârile Senatului, Consiliului Administraţiei Universităţii şi alte reglementări 
interne. 
 
 DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de şcolarizare neîntreruptă a cursantului(ei) la 
Universitatea Transilvania din Braşov, efectele juridice ale contractului producându-se din momentul înmatriculării 
cursantului(ei). 
 
 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universităţii, precum şi din 
hotărârile Senatului şi Consiliului de Administraţie a Universităţii şi alte reglementari interne. 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii Transilvania din Braşov: 
a) Universitatea se obligă să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice reglementările privind 

evaluarea competenţelor, promovarea, întreruperea medicală sau din alte motive a studiilor; 
b) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice conform 

planului de învăţământ, accesul la resursele disponibile: bibliotecă, reţele de calculatoare, internet, platforme de e-
learning, baze sportive, săli de sport; 

c) Universitatea se obligă să elibereze, în condiţiile legii, după absolvire, certificat de atestare a competenţelor 
profesionale specifice programului; 

d) Universitatea, prin DPPD, se obligă să distribuie materiale de studiu/instruire, în format electronic, incluse în taxa de 
studii;  

e) Universitatea se obligă să informeze, să consilieze cursanţii şi să respecte Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenţilor.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile cursantului: 
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a) Cursantul are dreptul şi obligaţia să îndeplinească toate sarcinile ce îi revin potrivit Planului de învăţământ şi Fişelor 
disciplinelor aferente, pentru formarea competenţelor specifice domeniului de studiu; 

b) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de procesul de 
învăţământ şi de activităţile sportive, culturale, sociale, de orientare profesională şi consiliere în carieră; 

c) Cursantul se obligă să respecte reglementările privind sistemul de evaluare a competenţelor, de acordare a creditelor 
transferabile şi de certificare a examinărilor; 

d) Cursantul se obligă să respecte normele de etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale 
Universităţii şi reglementările în vigoare; 

e) Cursantul se obligă să folosească în mod responsabil bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, biblioteci 
etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri 
se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare şi regulamentelor interne; 

f) .............................................................. se obligă să achite taxa de studii în cuantum de 1800 lei şi alte obligaţii 
financiare stabilite de Senatul Universităţii în baza prevederilor art. 119 din Legea Educaţiei naționale nr.1/2011. 
Plata taxei de studii se va efectua în două tranşe: prima tranşă, în cuantum de 900 de lei, se va achita la depunerea 
dosarului; a doua tranşă, în cuantum de 900 de lei, se va achita conform termenului stabilit de Consiliul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  

g) Prevederile de la art. 5, alineatul „f” sunt valabile şi pentru sponsori sau alte persoane juridice care achită taxa de 
şcolarizare pentru unul sau mai mulţi cursanţi. 

h) Cursantul poate susține examenul de finalizare a studiilor în maximum două sesiuni, conform perioadei prevăzute în 
calendarul de susţinere a examenelor.  

Art. 6. Nerespectarea de către cursant a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea lui şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform legilor în vigoare. Nerespectarea de 
către ............................................................................ a obligaţiilor de achitare a taxei de studii, în cuantumul şi la termenele 
stabilite de Senatul Universităţii, duce la exmatriculare. 

Art. 7. Pentru apărarea drepturilor sale, cursantul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau Universităţii, după caz. 

Art. 8. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau verbală, hărţuire) privind 
relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre cursant şi cadre didactice, atât cursantul cât şi cadrul didactic se pot adresa 
conducerii Facultăţii sau Universităţii. 

Art. 9. Rezilierea contractului se face de drept, în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii, este exmatriculat sau 
nu respectă condiţiile prezentului contract. Rezilierea operează în baza sesizării scrise a responsabilului de program care 
înregistrează o astfel de sesizare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art. 10. Decanul Facultăţii este împuternicit de către Rectorul Universităţii să urmărească modul în care este respectat 
prezentul contract. 
 
Prezentul contract se încheie în două exemplare, un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea Transilvania din 
Braşov la dosarul personal al cursantului(ei), iar al doilea de către cursant(ă). 

 
 
Rector,     
Prof. univ. dr. ing. Ioan-Vasile ABRUDAN     
 
 
Decan,                   
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE 
 
 
Director D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
 
 
Avizat Contabil Şef,              
Ec. Iuliana-Elena BANCIU    
 
 
Avizat Compartimentul Juridic-Contencios,    Cursant(ă), 
Jr. Laura MANEA    Nume, prenume, semnătură 
 
    ........................................................... 
Coordonator program, 
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Nivel I – prof. univ. dr. Mariana NOREL 
 
 
 
Universitatea Transilvania din Braşov 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
 
 

CONTRACT DE  STUDII  
Nr. …………… din ……………… 

  
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bdul. Eroilor, Nr. 29, reprezentată prin Prof.univ.dr.ing. Ioan-
Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, Cod Fiscal 4317754, cont bancar deschis la Trezoreria Braşov, Cont IBAN 
RO08TREZ13120F330500XXXX  
şi 
2. ............................................................................................ în calitate de cursant(ă) la Programul de formare psihopedagogică, 
în regim postuniversitar, nivelul II, născut(ă) la data de ……….........…......…… în localitatea 
……....................…………....….., fiul (fiica) lui …………………...........……… şi al (a) ……………….......………..……, 
domiciliat(ă) în localitatea ……......………………..................................…., str. …………………………..……… nr. .......... bl. 
.....… sc. ...... ap. …..., judeţul/sector ……………………, cod numeric personal ..................................................., legitimat cu 
CI seria ….... nr. ……………..…, eliberat de ……………………... la data de ………………. . 
 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate, prin DPPD, şi cursant cu precizarea 
drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, hotărârile Senatului, Consiliului Administraţiei Universităţii şi alte reglementări 
interne. 
 
 DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de şcolarizare neîntreruptă a cursantului(ei) la 
Universitatea Transilvania din Braşov, efectele juridice ale contractului producându-se din momentul înmatriculării 
cursantului(ei). 
 
 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universităţii, precum şi din 
hotărârile Senatului şi Consiliului de Administraţie a Universităţii şi alte reglementari interne. 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii Transilvania din Braşov: 
f) Universitatea se obligă să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice reglementările privind 

evaluarea competenţelor, promovarea, întreruperea medicală sau din alte motive a studiilor; 
g) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice conform 

planului de învăţământ, accesul la resursele disponibile: bibliotecă, reţele de calculatoare, internet, platforme de e-
learning, baze sportive, săli de sport; 

h) Universitatea se obligă să elibereze, în condiţiile legii, după absolvire, certificat de atestare a competenţelor 
profesionale specifice programului; 

i) Universitatea, prin DPPD, se obligă să distribuie materiale de studiu/instruire, în format electronic, incluse în taxa de 
studii;  

j) Universitatea se obligă să informeze, să consilieze cursanţii şi să respecte Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenţilor.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile cursantului: 
i) Cursantul are dreptul şi obligaţia să îndeplinească toate sarcinile ce îi revin potrivit Planului de învăţământ şi Fişelor 

disciplinelor aferente, pentru formarea competenţelor specifice domeniului de studiu; 
j) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de procesul de 

învăţământ şi de activităţile sportive, culturale, sociale, de orientare profesională şi consiliere în carieră; 
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k) Cursantul se obligă să respecte reglementările privind sistemul de evaluare a competenţelor, de acordare a creditelor 
transferabile şi de certificare a examinărilor; 

l) Cursantul se obligă să respecte normele de etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale 
Universităţii şi reglementările în vigoare; 

m) Cursantul se obligă să folosească în mod responsabil bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, biblioteci 
etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri 
se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în vigoare şi regulamentelor interne; 

n) .............................................................. se obligă să achite taxa de studii în cuantum de 1800 lei şi alte obligaţii 
financiare stabilite de Senatul Universităţii în baza prevederilor art. 119 din Legea Educaţiei naționale nr.1/2011. 
Plata taxei de studii se va efectua în două tranşe: prima tranşă, în cuantum de 900 de lei, se va achita la depunerea 
dosarului; a doua tranşă, în cuantum de 900 de lei, se va achita conform termenului stabilit de Consiliul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  

o) Prevederile de la art. 5, alineatul „f” sunt valabile şi pentru sponsori sau alte persoane juridice care achită taxa de 
şcolarizare pentru unul sau mai mulţi cursanţi. 

p) Cursantul poate susține examenul de finalizare a studiilor în maximum două sesiuni, conform perioadei prevăzute în 
calendarul de susţinere a examenelor.  

Art. 6. Nerespectarea de către cursant a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea lui şi 
aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform legilor în vigoare. Nerespectarea de 
către ............................................................................ a obligaţiilor de achitare a taxei de studii, în cuantumul şi la termenele 
stabilite de Senatul Universităţii, duce la exmatriculare. 

Art. 7. Pentru apărarea drepturilor sale, cursantul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau Universităţii, după caz. 

Art. 8. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau verbală, hărţuire) privind 
relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre cursant şi cadre didactice, atât cursantul cât şi cadrul didactic se pot adresa 
conducerii Facultăţii sau Universităţii. 

Art. 9. Rezilierea contractului se face de drept, în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii, este exmatriculat sau 
nu respectă condiţiile prezentului contract. Rezilierea operează în baza sesizării scrise a responsabilului de program care 
înregistrează o astfel de sesizare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Art. 10. Decanul Facultăţii este împuternicit de către Rectorul Universităţii să urmărească modul în care este respectat 
prezentul contract. 
 
Prezentul contract se încheie în două exemplare, un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea Transilvania din 
Braşov la dosarul personal al cursantului(ei), iar al doilea de către cursant(ă). 

 
 
Rector,     
Prof. univ. dr. ing. Ioan-Vasile ABRUDAN     
 
 
Decan,                   
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE 
 
 
Director D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
 
 
Avizat Contabil Şef,              
Ec. Iuliana-Elena BANCIU    
 
 
Avizat Compartimentul Juridic-Contencios,    Cursant(ă), 
Jr. Laura MANEA    Nume, prenume, semnătură 
 
    ........................................................... 
Coordonator program, 
Nivel II – prof. univ. dr. Toader PĂLĂȘAN 
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Anexa 5a 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

AVIZAT 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT*  
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul I (inițial) 

de certificare pentru profesia didactică  
– monospecializare – modul postuniversitar –  

 
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu al 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 
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 d
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C A C A 

To
ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 
1 Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 
Pedagogie I: 
- Fundamentele pedagogiei 
- Teoria și metodologia curriculumului 

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 
Pedagogie II: 
- Teoria și metodologia instruirii 
- Teoria și metodologia evaluării 

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

4 Managementul clasei de elevi I 2 14 1 1 14 14 28 E 3 

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 
5 Didactica specializării I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 
6 Instruire asistată de calculator I 2 14 1 1 14 14 28 C 2 

7 Practică pedagogică în învăţământul 
preuniversitar obligatoriu (1) I 1 14 - 3 - 42 42 C 3 

8 Practică pedagogică în învăţământul 
preuniversitar obligatoriu (2) I 2 12 - 3 - 36 36 C 2 

 TOTAL – Nivelul I - - - - - 140 218 358 5E+3C 30 

Examen de absolvire: nivelul I I 2 2 - - - - - E 5 

* Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
 
Precizări: 

1. Numărul de săptămâni și, 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 și în cazul studiilor universitare de licență cu durata de 4/5/6 ani. 
4. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică). 
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DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 

Anexa 5b 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

AVIZAT 
Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT*  
pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul I (inițial) 

de certificare pentru profesia didactică  
– dublă specializare – modul postuniversitar –  

 
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu al 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 
Totalul orelor 
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N
um
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 d
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C A C A 
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ta

l 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Curriculum-nucleu 
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 
1 Psihologia educației I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

2 
Pedagogie I: 
- Fundamentele pedagogiei 
- Teoria și metodologia curriculumului 

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

3 
Pedagogie II: 
- Teoria și metodologia instruirii 
- Teoria și metodologia evaluării 

I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 

4 Managementul clasei de elevi I 2 14 1 1 14 14 28 E 3 

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 
5 Didactica specializării A I 1 14 2 2 28 28 56 E 5 
6 Didactica specializării B I 2 14 2 2 28 28 56 E 5 
7 Instruire asistată de calculator I 2 14 1 1 14 14 28 C 2 

8 Practică pedagogică în învăţământul 
preuniversitar obligatoriu – specializarea A I 1 14 - 3 - 42 42 C 3 

9 Practică pedagogică în învăţământul 
preuniversitar obligatoriu – specializarea B I 2 12 - 3 - 36 36 C 2 

 TOTAL – Nivelul I - - - - - 168 246 414 6E+3C 35 

Examen de absolvire: nivelul I I 2 2 - - - - - E 5 

* Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
 
Precizări: 

1. Precizările de la Planul de învățământ pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I 
(inițial) de certificare pentru profesia didactică (monospecializare) se aplică și 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 obținerii nivelului II de certificare 
pentru profesia didactică. 
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3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică). 
 
DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 

Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
Anexa 5b 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 
AVIZAT 

Rector, 
Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 

 
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT2  

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II 
(aprofundare) de certificare pentru profesia didactică  

– absolvenți de programe de master în domeniul diplomei de licență –  
– modul postuniversitar –  

 
Valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 
 

N
r. 

C
rt.

 

Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu a 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 

Număr de ore în care 
se studiază disciplina 
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 d
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l 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) 

1 
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 
adulţilor I 1 14 2 1 28 14 42 E 5 

2 
Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale I 1 14 2 1 28 14 42 E 5 

 Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) 

3 
Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 
specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, 
universitar) 

I 2 14 2 1 28 14 42 E 5 

4 

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, 
postliceal şi universitar) I 2 14 - 3 - 42 42 C 5 

 Discipline opţionale (se aleg 2 discipline) 

                                                 
2 Cf. Anexei 12 (Anexa nr. 2 la metodologia-cadru) la O.M. nr. 3850/2 mai 2017 
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Discipline de învăţământ 

Perioada de 
studiu a 

disciplinei 

Număr de 
ore pe 

săptămână 

Număr de ore în care 
se studiază disciplina 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 

Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*: 
 - Comunicare educaţională  
 - Consiliere şi orientare 
 - Metodologia cercetării educaţionale 
 - Educaţie integrată 
 - Psihopedagogia creativității 
 - Gândire critică 

I 1 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  
-  Teoria și practica activităților extrașcolare 
 

I 2 14 1 2 14 28 42 E 5 

 TOTAL - Nivelul II - - - - - 112 140 252 5E+ 
1C 30 

 Examen de absolvire, Nivelul II I 2 2 - - - - - E 5 

 
Precizări: 

1. Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel puțin 3 discipline. 
2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic. 
3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică)8 

 
 
 
 
DECAN, DIRECTOR D.P.P.D., 

 
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
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Universitatea Transilvania din Braşov 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
 
 

CONTRACT DE  STUDII  
Nr. …………… din ……………… 

  
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bdul. Eroilor, Nr. 29, reprezentată prin 
Prof.univ.dr.ing. Ioan-Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, Cod Fiscal 4317754, cont bancar deschis la 
Trezoreria Braşov, Cont IBAN RO08TREZ13120F330500XXXX  
şi 
2. ............................................................................................ în calitate de cursant(ă) la Programul de formare 
psihopedagogică, în regim postuniversitar, nivelul I, născut(ă) la data de ……….........…......…… în localitatea 
……....................…………....….., fiul (fiica) lui …………………...........……… şi al (a) 
……………….......………..……, domiciliat(ă) în localitatea ……......………………..................................…., 
str. …………………………..……… nr. .......... bl. .....… sc. ...... ap. …..., judeţul/sector ……………………, 
cod numeric personal ..................................................., legitimat cu CI seria ….... nr. ……………..…, eliberat de 
……………………... la data de ………………. . 
 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate, prin DPPD, şi cursant cu 
precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, hotărârile Senatului, Consiliului 
Administraţiei Universităţii şi alte reglementări interne. 
 
 DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de şcolarizare neîntreruptă a 
cursantului(ei) la Universitatea Transilvania din Braşov, efectele juridice ale contractului producându-se din 
momentul înmatriculării cursantului(ei). 
 
 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universităţii, 
precum şi din hotărârile Senatului şi Consiliului de Administraţie a Universităţii şi alte reglementari interne. 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii Transilvania din Braşov: 
a) Universitatea se obligă să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice reglementările 

privind evaluarea competenţelor, promovarea, întreruperea medicală sau din alte motive a studiilor; 
b) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice 

conform planului de învăţământ, accesul la resursele disponibile: bibliotecă, reţele de calculatoare, 
internet, platforme de e-learning, baze sportive, săli de sport; 

c) Universitatea se obligă să elibereze, în condiţiile legii, după absolvire, certificat de atestare a 
competenţelor profesionale specifice programului; 

d) Universitatea, prin DPPD, se obligă să distribuie materiale de studiu/instruire, în format electronic, 
incluse în taxa de studii;  

e) Universitatea se obligă să informeze, să consilieze cursanţii şi să respecte Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile cursantului: 
a) Cursantul are dreptul şi obligaţia să îndeplinească toate sarcinile ce îi revin potrivit Planului de 

învăţământ şi Fişelor disciplinelor aferente, pentru formarea competenţelor specifice domeniului de 
studiu; 

b) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de 
procesul de învăţământ şi de activităţile sportive, culturale, sociale, de orientare profesională şi 
consiliere în carieră; 

c) Cursantul se obligă să respecte reglementările privind sistemul de evaluare a competenţelor, de acordare 
a creditelor transferabile şi de certificare a examinărilor; 

d) Cursantul se obligă să respecte normele de etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii 
ale Universităţii şi reglementările în vigoare; 

e) Cursantul se obligă să folosească în mod responsabil bunurile materiale existente în spaţiile de 
învăţământ, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din 
degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform 
procedurilor legale în vigoare şi regulamentelor interne; 
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f) .............................................................. se obligă să achite taxa de studii în cuantum de 1800 lei şi alte 
obligaţii financiare stabilite de Senatul Universităţii în baza prevederilor art. 119 din Legea Educaţiei 
naționale nr.1/2011. Plata taxei de studii se va efectua în două tranşe: prima tranşă, în cuantum de 900 
de lei, se va achita la depunerea dosarului; a doua tranşă, în cuantum de 900 de lei, se va achita conform 
termenului stabilit de Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  

g) Prevederile de la art. 5, alineatul „f” sunt valabile şi pentru sponsori sau alte persoane juridice care 
achită taxa de şcolarizare pentru unul sau mai mulţi cursanţi. 

h) Cursantul poate susține examenul de finalizare a studiilor în maximum două sesiuni, conform perioadei 
prevăzute în calendarul de susţinere a examenelor.  

Art. 6. Nerespectarea de către cursant a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine 
atenţionarea lui şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform 
legilor în vigoare. Nerespectarea de către ............................................................................ a obligaţiilor de 
achitare a taxei de studii, în cuantumul şi la termenele stabilite de Senatul Universităţii, duce la exmatriculare. 

Art. 7. Pentru apărarea drepturilor sale, cursantul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau 
Universităţii, după caz. 

Art. 8. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau verbală, 
hărţuire) privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre cursant şi cadre didactice, atât cursantul cât şi cadrul 
didactic se pot adresa conducerii Facultăţii sau Universităţii. 

Art. 9. Rezilierea contractului se face de drept, în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii, este 
exmatriculat sau nu respectă condiţiile prezentului contract. Rezilierea operează în baza sesizării scrise a 
responsabilului de program care înregistrează o astfel de sesizare la Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic. 

Art. 10. Decanul Facultăţii este împuternicit de către Rectorul Universităţii să urmărească modul în care este 
respectat prezentul contract. 
 
Prezentul contract se încheie în două exemplare, un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea 
Transilvania din Braşov la dosarul personal al cursantului(ei), iar al doilea de către cursant(ă). 

 
 
Rector,     
Prof. univ. dr. ing. Ioan-Vasile ABRUDAN     
 
 
Decan,                   
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE 
 
 
Director D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
 
 
Avizat Contabil Şef,              
Ec. Iuliana-Elena BANCIU    
 
 
Avizat Compartimentul Juridic-Contencios,    Cursant(ă), 
Jr. Laura MANEA    Nume, prenume, semnătură 
 
    ........................................................... 
Coordonator program, 
Nivel II – prof. univ. dr. Toader PĂLĂȘAN 
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Universitatea Transilvania din Braşov 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
 
 

CONTRACT DE  STUDII  
Nr. …………… din ……………… 

  
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Braşov, cu sediul în Braşov, Bdul. Eroilor, Nr. 29, reprezentată prin 
Prof.univ.dr.ing. Ioan-Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, Cod Fiscal 4317754, cont bancar deschis la 
Trezoreria Braşov, Cont IBAN RO08TREZ13120F330500XXXX  
şi 
2. ............................................................................................ în calitate de cursant(ă) la Programul de formare 
psihopedagogică, în regim postuniversitar, nivelul II, născut(ă) la data de ……….........…......…… în localitatea 
……....................…………....….., fiul (fiica) lui …………………...........……… şi al (a) 
……………….......………..……, domiciliat(ă) în localitatea ……......………………..................................…., 
str. …………………………..……… nr. .......... bl. .....… sc. ...... ap. …..., judeţul/sector ……………………, 
cod numeric personal ..................................................., legitimat cu CI seria ….... nr. ……………..…, eliberat de 
……………………... la data de ………………. . 
 
 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate, prin DPPD, şi cursant cu 
precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prevederile Cartei Universităţii, hotărârile Senatului, Consiliului 
Administraţiei Universităţii şi alte reglementări interne. 
 
 DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract îşi păstrează valabilitatea pe întreaga perioadă de şcolarizare neîntreruptă a 
cursantului(ei) la Universitatea Transilvania din Braşov, efectele juridice ale contractului producându-se din 
momentul înmatriculării cursantului(ei). 
 
 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universităţii, 
precum şi din hotărârile Senatului şi Consiliului de Administraţie a Universităţii şi alte reglementari interne. 

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii Transilvania din Braşov: 
a) Universitatea se obligă să asigure calitatea procesului didactic, să stabilească şi să aplice reglementările 

privind evaluarea competenţelor, promovarea, întreruperea medicală sau din alte motive a studiilor; 
b) Universitatea se obligă să asigure condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice 

conform planului de învăţământ, accesul la resursele disponibile: bibliotecă, reţele de calculatoare, 
internet, platforme de e-learning, baze sportive, săli de sport; 

c) Universitatea se obligă să elibereze, în condiţiile legii, după absolvire, certificat de atestare a 
competenţelor profesionale specifice programului; 

d) Universitatea, prin DPPD, se obligă să distribuie materiale de studiu/instruire, în format electronic, 
incluse în taxa de studii;  

e) Universitatea se obligă să informeze, să consilieze cursanţii şi să respecte Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile cursantului: 
a) Cursantul are dreptul şi obligaţia să îndeplinească toate sarcinile ce îi revin potrivit Planului de 

învăţământ şi Fişelor disciplinelor aferente, pentru formarea competenţelor specifice domeniului de 
studiu; 

b) Cursantul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile legate de 
procesul de învăţământ şi de activităţile sportive, culturale, sociale, de orientare profesională şi 
consiliere în carieră; 

c) Cursantul se obligă să respecte reglementările privind sistemul de evaluare a competenţelor, de acordare 
a creditelor transferabile şi de certificare a examinărilor; 

d) Cursantul se obligă să respecte normele de etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii 
ale Universităţii şi reglementările în vigoare; 

e) Cursantul se obligă să folosească în mod responsabil bunurile materiale existente în spaţiile de 
învăţământ, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din 
degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform 
procedurilor legale în vigoare şi regulamentelor interne; 
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f) .............................................................. se obligă să achite taxa de studii în cuantum de 1200 lei şi alte 
obligaţii financiare stabilite de Senatul Universităţii în baza prevederilor art. 119 din Legea Educaţiei 
naționale nr.1/2011. Plata taxei de studii se va efectua în două tranşe: prima tranşă, în cuantum de 600 
de lei, se va achita la depunerea dosarului; a doua tranşă, în cuantum de 600 de lei, se va achita conform 
termenului stabilit de Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.  

g) Prevederile de la art. 5, alineatul „f” sunt valabile şi pentru sponsori sau alte persoane juridice care 
achită taxa de şcolarizare pentru unul sau mai mulţi cursanţi. 

h) Cursantul poate susține examenul de finalizare a studiilor în maximum două sesiuni, conform perioadei 
prevăzute în calendarul de susţinere a examenelor.  

Art. 6. Nerespectarea de către cursant a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine 
atenţionarea lui şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform 
legilor în vigoare. Nerespectarea de către ............................................................................ a obligaţiilor de 
achitare a taxei de studii, în cuantumul şi la termenele stabilite de Senatul Universităţii, duce la exmatriculare. 

Art. 7. Pentru apărarea drepturilor sale, cursantul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau 
Universităţii, după caz. 

Art. 8. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau verbală, 
hărţuire) privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre cursant şi cadre didactice, atât cursantul cât şi cadrul 
didactic se pot adresa conducerii Facultăţii sau Universităţii. 

Art. 9. Rezilierea contractului se face de drept, în cazul în care cursantul solicită retragerea de la studii, este 
exmatriculat sau nu respectă condiţiile prezentului contract. Rezilierea operează în baza sesizării scrise a 
responsabilului de program care înregistrează o astfel de sesizare la Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic. 

Art. 10. Decanul Facultăţii este împuternicit de către Rectorul Universităţii să urmărească modul în care este 
respectat prezentul contract. 
 
Prezentul contract se încheie în două exemplare, un exemplar din contract se păstrează de către Universitatea 
Transilvania din Braşov la dosarul personal al cursantului(ei), iar al doilea de către cursant(ă). 

 
 
Rector,     
Prof. univ. dr. ing. Ioan-Vasile ABRUDAN     
 
 
Decan,                   
Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE 
 
 
Director D.P.P.D., 
Prof. univ. dr. Mariana NOREL 
 
 
Avizat Contabil Şef,              
Ec. Iuliana-Elena BANCIU    
 
 
Avizat Compartimentul Juridic-Contencios,    Cursant(ă), 
Jr. Laura MANEA    Nume, prenume, semnătură 
 
    ........................................................... 
Coordonator program, 
Nivel II – prof. univ. dr. Toader PĂLĂȘAN 
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DECLARAŢIE PRIVIND ACORD TRANSFER DATE CU CARACTER PERSONAL  
 
 

 

 

Subsemnatul (nume, prenume)_________________________________________, 
CNP_________________, student  al Facultăţii ____________________________, 
anul _______, grupa_______,  forma de învăţământ cu frecvenţă, 
specializarea_______________________________.  

Conform prevederilor Legii nr.677/2001, declar pe propria răspundere că sunt de 

acord ca Universitatea Transilvania din Braşov să prelucreze, inclusiv să transfere 

către autorităţile locale, datele cu caracter personal în scopul acordării facilităţilor de 

tarif redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând socităţii 

RATBV S.A. conform protocoalelor interinstituţionale.  

 

 

 

 

Numele şi prenumele _______________________ 

 

Data ______________________  

 

Semnătura _________________ 
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