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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGICĂ ALE C.P.P.D., ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR 

PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ 

TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” BUCUREȘTI 

 

Capitolul 1 – Dispoziții generale 

 

Art. 1. În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 3850 din 16.05.2017, modificat și completat  

prin OMEN nr. 4129/16.07.2018 privind organizarea programelor de formare  

psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării  

competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi  

Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti (UNATC), prin Centrul de Pregătire Pedagogică și  

Didactică (C.P.P.D.), elaborează și pune în aplicare Metodologia proprie pentru organizarea  

programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior  

acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, denumită în  

continuare Metodologia proprie. 

Art. 2. Metodologia proprie este aprobată de către Senatul UNATC și publicată pe site-ul  

Universității. 

Art. 3. Conform art. 3 alin (2) al OMEN nr. 3850 din 16.05.2017, modificat și completat prin OMEN  

nr. 4129/16.07.2018, instituțiile de învățământ superior acreditate pot continua organizarea  

programelor de formare psihopedagogică, acreditate sau autorizate provizoriu, înființate în  

condițiile legii, cu respectarea Metodologiei proprii și a legislației în vigoare anterior  

menționate. 

Art. 4. La baza elaborării Metodologiei proprii stă și Metodologia privind organizarea şi  

desfăşurarea sesiunii de examene online în condiţiile suspendării procesului de educaţie faţă  

în faţă, aprobată de către Senatul UNATC în şedinţa din 8.05.2020. 

 

Capitolul 2 – Cadrul organizatoric 

 

Art. 4 (1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmărește certificarea competențelor  

specifice pentru profesia didactică. 

(2) Certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri,  

respectiv: 

a) Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu, cu condiția 

acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică; 

b) Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să 

ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, 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; 
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ii. absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii: 

- studii universitare de master; 

- studii universitare de lungă durată; 

- program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a 

cel puțin 90 de credite; 

- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată. 

Art. 5 (1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la 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 și acumulare a creditelor de studiu. 

Art. 6. UNATC, prin C.P.P.D., organizează programe de formare psihopedagogică de nivel I și II atât  

pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master, cât și în regim postuniversitar, 

pentru ambele niveluri de certificare.  

(1) Cursurile se pot desfășura atât în sistemul educației față în față, cât și online, pe platforma 

Google Meet.  

(2) Pentru formarea psihopedagogică de nivel I și II în regim postuniversitar cursurile se vor 

desfășura online.  

Art. 7. Programul de studii psihopedagogice poate fi urmat de studenți în regim de subvenție de la  

bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul C.P.P.D., pentru ambele 

niveluri de certificare, este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență, 

respectiv de master la care este înmatriculat. 

 

Capitolul 3 – Admiterea la programele de formare psihopedagogică 

 

Art. 8. Admiterea la programele de formare psihopedagogică se susține în limba în care se desfașoară  

procesul de învățământ, aceeași pentru care a fost acreditat programul de formare 

psihopedagogică.  

 

 

I. Admiterea la programele de formare psihopedagogică de Nivel I și de Nivel II care se 

desfășoară pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de masterat.  

 

Art. 9. (1) Condiții de admitere pentru studenţii din UNATC:  

- să fie înmatriculaţi la nivelul studiilor de licenţă sau de masterat;  

- să promoveze interviul de admitere la programul de studii psihopedagogice.  

(2) Actele necesare la înscriere sunt:  

- copie de pe cartea de identitate; 

- copie de pe certificatul de naștere; 

- dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai 

coincide cu cel din actul de identitate; 

- copii după actele de studii – diplomă de bacalaureat, de licență, de master etc., după caz, 

însoțite de foile matricole și certificate ca fiind „în conformitate“ cu originalul de către 

secretariatul C.P.P.D. 

(3) Dosarul de înscriere pentru Nivelul II, pentru studenții anului I din UNATC - studii 

universitare de masterat, trebuie să conțină, în plus, certificatul de absolvire a Nivelului I sau 

adeverinţa de absolvire a Nivelului I, eliberată de secretariatul C.P.P.D. 
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Art.10. (1) Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui  

interviu care are scopul de a evidenția compatibilitatea candidaţilor-studenți cu specificul 

competenţelor pentru profesia didactică.  

(2) Procedura privind criteriile de evaluare și baremul pentru interviu este redată în 

continuare: 

Teatru și artele spectacolului  

Interviu (se notează cu admis/respins) 

Probă de cunoștințe educaționale de bază în domeniul Teatru și artele spectacolului.  

CRITERII ȘI BAREM DE EVALUARE:  

 Sesiune de întrebări și răspunsuri pornind de la o discuție cu candidatul, în care se evaluează:  

a) motivația pentru completarea studiilor în domeniul Teatrul și artele spectacolului cu cunoștințele 

și abilitățile specifice activității de pedagogie teatrală – 0-3 puncte  

b) capacitatea de a explica cu claritate și coerență motivația pentru a face o anumită activitate 

(exercițiu teatral) cu un grup de persoane a căror vârstă este la alegerea candidatului – 0-2 puncte 

 Logica argumentației – 0-2 puncte 

 Cunoașterea limbii române (exprimare corectă din punct de vedere gramatical, vocabular și 

stilistica discursului) – 0-2 puncte 

 din oficiu – 1 punct 

Nota se stabilește între 1 și 10. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină: 

- minimum 7 puncte (Nivelul I); 

- minim de 8 puncte (Nivelul II).  

Cinematografie și media 

Interviu (se notează cu admis/respins) 

Probă de cunoștințe educaționale de bază în domeniul cinematografie și media.  

CRITERII ȘI BAREM DE EVALUARE:  

 Sesiune de întrebări și răspunsuri pornind de la o discuție cu candidatul, în care se evaluează:  

a) motivația pentru completarea studiilor în domeniul Cinematografie și media cu cunoștințele și 

abilitățile specifice activității de pedagogie cinematografică – 0-3 puncte  

b) capacitatea de a explica cu claritate și coerență motivația pentru a face o anumită activitate 

(exercițiu cinematografic) cu un grup de persoane a căror vârstă este la alegerea candidatului – 0-2 

puncte. 

 Logica argumentației – 0-2 puncte 

 Cunoașterea limbii române (exprimare corectă din punct de vedere gramatical, vocabular și 

stilistica discursului) – 0-2 puncte 

 din oficiu – 1 punct 

Nota se stabilește între 1 și 10. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină: 

- minimum 7 puncte (Nivelul I); 

- minimum 8 puncte (Nivelul II).  

 (3) Admiterea la programele de formare psihopedagogică de Nivel I și Nivel II se desfăşoară 

în primele 15 zile ale anului universitar.  

(4) Disciplinele Programului de formare psihopedagogică Nivel I și II pot fi integrate în 

planurile de învățământ ale facultăților.  

(5) Drepturile și obligațiile studentului înscris la programul de studii psihopedagogice se 

stabilesc prin semnarea unui contract de studii între student și C.P.P.D.  
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II. Admiterea la programele de formare psihopedagogică de Nivel I și de Nivel II care se 

desfășoară în regim postuniversitar  

 

Art.11. (1) Absolvenții studiilor universitare de licență, respectiv de masterat, care nu au urmat  

programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor, se pot înscrie pentru a parcurge 

programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar.  

(2) Înscrierea în regim postuniversitar la cursurile de formare psihopedagică de Nivel I este 

condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:  

a) studii universitare de licență;  

b) studii universitare de master;  

c) studii universitare de lungă durată;  

d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii 

aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii 

postuniversitare de masterat/master;  

e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;  

f) studii universitare de scurtă durată.  

(3) Se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de Nivel I pentru  

absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.  

(4) Înscrierea în regim postuniversitar la programele de formare psihopedagogică de Nivel II 

este condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I, precum și 

de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:  

a) studii universitare de master;  

b) studii universitare de lungă durată;  

c) program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare 

a cel puțin 90 de credite;  

d) program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.  

Art 12. (1) Concursul de admitere se face pe baza susținerii unui interviu, care are scopul de a 

evidenția  

motivația, aşteptările şi compatibilitatea candidaţilor cu specificul competenţelor 

pentru profesia didactică.  

(2) Procedura privind criteriile de evaluare și baremul pentru interviu este cea prevăzută la art. 

10 alin. (2). 

(3) Admiterea se desfășoară pe baza unui calendar propriu, elaborat de C.P.P.D. și aprobat de 

Senatul UNATC, care se afișează pe site-ul Universității. 

Art. 13. (1) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică de  

Nivel I, în regim postuniversitar conține următoarele:  

a) documente personale de identificare, în copie – buletin, certificat de naștere; 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) act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea, în 

copie certificată „conform cu originalul” de către secretariatul C.P.P.D. – diplomă de licență, 

diplomă de absolvire a liceului pedagogic etc.;  
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c) foaia matricolă /suplimentul la diplomă corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia 

se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul 

universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretariatul C.P.P.D.; 

d) chitanța de plată integrală a taxei de studii;  

e) pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele 

membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Spațiului Economic European sau în 

Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, 

respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării 

psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, 

este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii 

psihopedagogice finalizate în străinătate, prin alocarea de credite profesionale transferabile 

programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite 

transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate emis de Ministerul Educației 

Naționale, la propunerea Comisiei specializate de Recunoaștere.  

f) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru 

a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. 

Pentru eliberarea acesteia, se vor parcurge etapele prevazute de legislatia în vigoare. 

Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educatiei Naționale lista cu 

cetățenii din statele terțe admiși la acest program, în conformitate cu legislatia în vigoare;  

g) certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învațarea limbii romane, 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 Romania sau din 

strainatate 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.  

(2) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică de 

Nivel II, în regim postuniversitar, conține în plus față de documentele de la alin. (1), 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 / act de studii corespunzător cctegoriei de studii, însoțită de foaia 

matricolă/supliment, ambele în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretariatul 

C.P.P.D.;  

c) pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele 

membre ale Uniunii Europene , în statele semnatare ale Spațiului Economic European sau în 

Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, 

respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării 

psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, 

este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii 

psihopedagogice finalizate în străinătate, prin alocarea de credite profesionale transferabile 

programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite 

transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate emis de Ministerul Educației 

Naționale, la propunerea Comisiei specializate de Recunoaștere. 
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Capitolul 4 – Desfășurarea activităților didactice  

 

Art. 14. (1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe trei  

componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional.  

(2) Curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru 

nivelele I şi 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 şi practică de specialitate - 12 credite.  

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru 

obţinerea 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 şi practice de specialitate - 10 credite.  

(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o 

disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de 

învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.  

Art. 15. Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică pentru Nivelul I și  

Nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt stabilite la nivel național, prin OMEN 

nr. 3850, și sunt prezentate în Tabelele 1-4, anexe ale prezentei Metodologii.  

Art. 16. (1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru  

fiecare nivel de certificare. Examenul se susţine după afișarea rezultatelor la examenele de 

licență, respectiv de masterat, ale anilor terminali (sesiunile iunie, respectiv septembrie). 

Participarea la evaluarea finală este condiţionată de promovarea integrală a programului de 

studiu.  

(2) Examenul pentru fiecare nivel de certificare constă în elaborarea şi susţinerea unui 

portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente, corelat într-o lucrare unitară, care 

reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea 

programului de formare psihopedagogică.  

(3) Potrivit art. 10, al. (3) din Ordinul MEN 3850/2017, structura şi conţinutul portofoliului 

didactic se stabilesc prin metodologia proprie a instituţiei care oferă programe de formare 

psihopedagogică. În baza Metodologiei proprii, definim portofoliul didactic ca fiind o lucrare 

unitară, cu caracter teoretic şi didactic-aplicativ. Lucrarea include documente care ilustrează 

formarea competenţelor necesare profesiei didactice şi care respectă o serie de cerinţe de 

formă şi de conţinut prezentate în Anexa 3 a Metodologiei proprii. 

(6) Pentru fiecare nivel de certificare, examenul de absolvire se organizează în baza unei 

planificări, pe grupe de studiu/facultăţi. Participarea la examenul de absolvire a Nivelului I, 

respectiv a Nivelului II, este condiţionată de promovarea integrală a disciplinelor din cadrul 

programului de formare psihopedagogică.  

(7)  Pentru înscrierea la examenul de finalizare a programelor de studiu sunt necesare  

următoarele: 

a. cerere-tip de înscriere de la secretariatul CPPD; 

b. lucrarea (spiralată), împreună cu CD-ul (format pdf) pe care este salvată lucrarea şi cu 

referatul conducătorului ştiinţific; 

c. trei (3) fotografii tip buletin (realizate recent, pe hârtie fotografică); 

Art.17. (1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă  
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câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din 

curriculumul programului de formare psihopedagogică.  

(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un 

program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru 

fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 puncte credit fiecare.  

Art.18. În desfășurarea activității didactice pot interveni diferite situații speciale, care vor fi  

reglementate după cum urmează:  

(1) Studenții care se află în situația de a nu putea parcurge una sau mai multe din disciplinele 

programului de formare psihopedagogică, ca urmare a participării la un stagiu Erasmus, vor 

recupera ulterior aceste discipline, în baza unei cereri de întrerupere a programului de formare 

psihopedagogică, depusă la secretariatul CPPD și aprobată anterior plecării în stagiul 

Erasmus. Această întrerupere nu afectează situația școlară generală (medii semestriale/anuale, 

acordare de burse etc.) a studentului respectiv.  

(2) De asemenea, pentru alte situații obiective, altele decât stagiile Erasmus, cum ar fi 

motivele medicale care stau la baza amânării anilor de studiu din învățământul de licență sau 

de master, studentul poate solicita întreruperea programului de formare psihopedagogică, o 

singură dată, pe o perioadă de maxim 2 semestre consecutive, pe baza unei cereri depuse la 

secretariatul C.P.P.D. După expirarea perioadei de întrerupere, studentul se poate reînscrie, 

recuperând disciplina/disciplinele respective în anul următor de studiu, pe baza unei cereri 

scrise, depuse la secretariatul C.P.P.D.  

(3) Recuperarea ca urmare a întreruperii programului, în situațiile menționate la alin. (1) și (2) 

nu se supune regimului de taxe aferent restanțelor.  

(5) În situații obiective studentul poate solicita retragerea din program, indiferent de anul de 

studii, pe baza unei cereri scrise depuse la secretariatul C.P.P.D. Retragerea din program 

generează automat și pierderea dreptului de a parcurge programul Nivel I, respectiv Nivel II, 

fără taxă, pe parcursul studiilor de licență/masterat. În această situație, finalizarea programului 

Nivel I, respectiv Nivel II, se poate realiza doar în regim postuniversitar, cu taxă, cu 

recunoașterea creditelor disciplinelor promovate anterior.  

 

Capitolul 5 – Evaluarea studenților 

 

Art. 19. Evaluarea studenţilor participanți la programele C.P.P.D., la ambele niveluri de certificare,  

presupune: 

a. evaluarea cunoştinţelor, a nivelului de înţelegere şi de prelucrare a acestora, a priceperilor, 

deprinderilor, precum şi a calităţilor aptitudinale specifice domeniului psihopedagogic; 

b. motivarea învăţării, prin oferirea unui feedback care să ajute studentul să-şi cunoască şi să-

şi îmbunătăţească performanţele; 

c. oferirea unui cadru general care permite stabilirea obiectivă a performanţelor studentului. 

Art. 20. În evaluare se vor respecta următoarele principii: 

- evaluarea studenţilor este echitabilă, corectă şi fiabilă; la evaluare participă, de regulă, două 

cadre didactice; 

- evaluarea studenţilor se face după criterii care descriu performanţele specifice pentru 

promovarea fiecărei discipline de studiu; 

- sistemul de evaluare este monitorizat în vederea reducerii supraîncărcării curriculare şi 

încurajării învăţării integrate; 

- existenţa unor prevederi clare cu privire la frecventarea cursurilor şi a celorlalte activităţi 

care pot influenţa evaluarea studenţilor; 



 
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale  
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România 
021 252 7457   021 252 5881   rector@unatc.ro  www.unatc.ro 

 

 

- studenţii au responsabilităţi ca participanţi activi la procesul de evaluare; aceste 

responsabilităţi se referă în special la adoptarea unei conduite adecvate în timpul evaluării, la 

reflectarea nivelului de pregătire în timpul examinării, la oferirea unui feed-back obiectiv; 

- obiectivele evaluării sunt încurajarea şi recunoaşterea realizărilor proprii ale studentului în 

domeniile în care C.P.P.D. oferă programe de studii universitare si postuniversitare. 

Art. 21. Evaluarea studenţilor se desfăşoară sub următoarele forme:  

a. Evaluarea iniţială, ocazionată de susţinerea interviului de admitere în programul de pregătire 

pentru profesia didactică, interviu care vizează competenţele academice ale candidatului, 

analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică. Interviul va fi realizat în primele 

săptămâni ale anului universitar, fără a aplica nici un fel de criterii discriminatorii, fără taxă, 

de către o comisie formată din specialiştii C.P.P.D., acordându-se calificativele de „admis” 

sau „respins”. Evaluarea iniţială se va realiza şi la începutul fiecărei discipline din cadrul 

programului de studii şi va urmări identificarea nivelului cunoştinţelor, abilităţilor, 

deprinderilor, atitudinilor necesare formării pentru profesia didactică; 

b. Evaluarea formativă se va derula pe tot parcursul activităţii didactice şi va urmări oferirea 

unui feedback asupra calităţii activităţilor instructiv-educative, prin utilizarea unor metode, 

tehnici şi instrumente variate. 

c. Evaluarea sumativă (globală/finală) este utilizată pentru a stabili rezultatele învăţării şi a 

indica gradul în care au fost atinse obiectivele fiecărei discipline. 

d. Metodele de evaluare a studenţilor utilizate în cadrul programelor oferite de către C.P.P.D. 

sunt: 

metode tradiţionale – probe orale, probe scrise, probe practice și  

metode alternative – observaţia sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

e. Programarea examenelor se va face de către fiecare cadru didactic în parte. Datele de 

susţinere ale examenelor vor fi afişate de secretariat pe platforma bits2Edu şi vor fi transmise 

pe adresele de email ale cadrelor didactice şi studenţilor.  

f. În condițiile suspendării procesului de educație față în față, examenele orale şi susţinerea 

portofoliilor/lucrărilor de absolvire, atât pentru Nivelul I, cât şi pentru Nivelul II, se vor 

desfăşura pe platforma Google Meet, platforma oficială aleasă de UNATC pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice în regim online.  

g. Pentru examenele scrise, studenţii vor trimite cadrelor didactice temele/proiectele pe email, 

conform fişelor de disciplină.  

h. Titularii disciplinelor stabilesc criteriile de evaluare specifice, condiţiile de participare la 

examen, modul de examinare şi ponderea în nota finală a fiecărei forme de evaluare, 

precizându-le în fişa disciplinei. Cadrele didactice îi vor informa pe studenţi asupra criteriilor 

şi procedurilor de evaluare în prima întâlnire cu aceştia, la începutul semestrului. 

i. La disciplina Didactică Film, există trei modalităţi de evaluare pentru care studenţii pot opta: 

 o prezentare pe o temă de curs: 10 minute de expunere orală, plus clipuri de film/materiale 

audiovizuale pre-selectate care susțin prezentarea subiectului sau întăresc argumentele 

prezentate. Se punctează claritatea, concizia și capacitatea de a trezi interesul celor prezenți 

asupra subiectului; 

 un eseu video despre un film/gen sau fenomen cinematografic sau audiovizual/cineast etc. Se 

punctează claritatea editorială și adecvarea formei (montajul elementelor vizuale/sonore, 

textul argumentativ folosit, coerența audiovizuală a tuturor elementelor), precum și 

diversitatea și/sau relevanța surselor folosite; 

 un eseu scris despre pedagogia de film, aplicat pe un subiect clar delimitat (un film/cineast 

etc.) după modelul eseurilor din volumul „Teaching Film” și al dosarelor Cine-Files. Se 
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punctează claritatea cu care sunt identificate elementele particulare ale filmului/subiectului, 

caracteristicile care fac subiectul dificil de predat, relevanța soluțiilor descoperite/găsite 

pentru depășirea acestor obstacole. 

 La disciplina Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii Teatru, Nivelul II, 

evaluarea va consta în prezentarea unui proiect educaţional (care va fi transmis şi pe emailul 

profesorului) şi a unui plan de lecţie. Prezenţa de minimum 40% este obligatorie. Simpla 

trimitere a materialelor pe e mail, fără prezentarea acestora, nu va fi luată în considerare. Se 

va evalua fiecare lucrare în funcție de: nivelul de cercetare (avansat/ mediu/ scăzut), analiza 

comparată, capcitatea de înțelegere a conceptelor cheie, cursivitate, originalitate. 

 La disciplina Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii Film, nivelul II, 

evaluarea va consta în prezentarea unei propuneri de curs din aria de specializare. 

 La disciplina Managementul clasei de elevi se vor evalua calitatea proiectului practic-aplicativ 

inclus în lucrarea de absolvire a Nivelului I.  

 La disciplina Pedagogie I  se va evalua portofoliul scris, trimis pe email profesorului, care 

contine minimum cinci (5) dintre temele propuse spre rezolvare pe parcursul 

semestrului. Temele vor fi salvate într-un singur document, numit portofoliu_Ped_I_ 

Nume_Prenume.doc(x).  

 La disciplina Pedagogie II va fi evaluată prezentarea în format Power Point  (salvată cu 

extensiile ppt, pptx) de maxim 15-16 slide-uri, pe una dintre cele nouă teme propuse. 

Prezentarea va fi trimisă pe emailul profesorului.  

 În cazul unor probleme tehnice, la examenele care au şi o componentă de susţinere orală, care 

fac imposibilă înregistrarea şi apar probleme tehnice legate de conexiunea la Internet sau dacă 

un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susţin examenele, 

examenul se reprogramează în maximum 48 de ore, cu remedierea problemelor tehnice şi cu 

postarea unui anunţ cu noua programare pe site-ul UNATC.  

 În cazul în care forma de examinare online este oral sau colocviu, profesorul titular va 

înregistra examinarea audio şi video, prin activarea acestor funcţii existente în platforma 

Google Meet. Profesorul va păstra o copie de back-up.  

 În urma susţinerii examenului, profesorul didactic titular de disciplină trimite prin e-mail 

notele către secretariat, în vederea completării catalogului, iar secretariatul îi comunică 

profesorului titular de disciplină o dată şi un interval orar în care acesta poate veni să semneze 

catalogul, cu respectarea măsurilor de prevenţie şi de distanţare fizică.   

j. Pentru promovarea disciplinelor parcurse într-un an universitar, studenţii au la dispoziţie două 

sesiuni de examene. 

k. Contestarea notelor şi soluţionarea contestaţiilor se vor face conform procedurilor prevăzute 

în regulamentele UNATC privind activitatea universitară a studenţilor. 

l. Cererile privind mărirea de note vor fi soluţionate prin respectarea prevederilor 

regulamentelor UNATC. 

m. Studenţii sunt direct responsabili pentru conduita inadecvată din timpul examinărilor, frauda 

sancţionându-se conform prevederilor legale şi prevederilor universitare. 

 

Capitolul 6 – Certificarea competențelor pentru cariera didactică  

 

Art. 22. (1) Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea  

Certificatului de absolvire, corespunzător nivelului de program de formare psihopedagogică 

absolvit, respectiv:  
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a) Absolvenţii învățământului superior care au promovat examenul de licență, au finalizat 

programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire 

a programului, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin 

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivel I, care le acordă 

dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general 

obligatoriu;  

b) Absolvenții învățământului superior care au promovat examenul de disertație, au finalizat 

programul de formare psihopedagogică de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire 

a programului, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin 

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II, care le 

acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului de învățămînt 

preuniversitar.  

Art. 23. (1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate  

conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în 

limba română şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.  

(2) Absolvenții programului de formare psihopedagogică - Nivelul I, care au parcurs 

programul de formare, în calitate de student, obțin Certificatul de absolvire a programului de 

formare psihopedagogică - Nivel I numai după obținerea diplomei de studii universitare de 

licență.  

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire, Nivel I, respectiv Nivel II, ale  

programului de formare psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată 

de instituția de învățământ superior, care va specifica disciplinele promovate. Parcurgerea 

parțială a disciplinelor din planul de învățământ al Programului de formare psihopedagogică 

Nivel I, respectiv Nivel II, nu conferă dreptul obținerii Certificatului de absolvire.  

(4) Absolvenţii care au promovat examenele de absolvire Nivel I, respectiv Nivel II, ale 

programelor de formare psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă de 

absolvire, valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire a programelor de formare 

psihopedagogică, dar nu pe mai mult de 12 luni.  

Art. 24. (1) Certificarea Nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui  

număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ prevăzut în Tabelul 

nr. 1, după cum urmează:   

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică 

fundamentală. 

b) b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică 

pedagogică de specialitate.  

Art. 25. Certificarea Nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii 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:  

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică 

fundamentală;  

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de 

specialitate (în cazul unei specializări);  

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii 

psihopedagogice;  

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi 

practice de specialitate;  

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.  
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Capitolul 6 – Finanţarea studiilor 

 

Art. 26. (1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanțare de la  

bugetul de stat sau în regim cu taxă.  

(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare 

psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv de masterat, pot urma 

programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.  

(3) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se 

stabileşte anual de către Senatul UNATC.  

(4) Taxa se plătește la începutul programului de formare psihopedagogică, după promovarea 

interviului de admitere la programele psihopedagogice.  

 

Capitolul 7 – Dispoziţii finale  

 

Art. 27. (1) Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică de Nivel I/II,  

corespondența dintre domeniile studiilor universitare absolvite si disciplinele care pot fi 

predate în învățământul preuniversitar se stabilește potrivit „Centralizatorului privind 

disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, pentru 

încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar”, aprobat anual prin ordin al 

ministrului educației naționale. Pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în 

România, corespondența se face în baza atestatului de recunoaștere emis de către Centrul 

National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.  

Art. 28. 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 

următoarelor discipline: Psihologie școlară, Pedagogie, Metodica predării specialității și 

Practica pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire.  

Art. 29. Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică care urmează  

sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea 

didactică pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de 

sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.  

Art. 30 (1) Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică  

Nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, 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. 31. (1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în  

baza unor acorduri-cadru încheiate între instituțiile de învățământ care asigură formarea 

psihopedagogică inițială și inspectoratele școlare la care sunt arondate unitățile de învățământ 

unde se desfășoară practica pedagogica de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare.  

(2) Pregătirea practică din cadrul programului de formare psihopedagogică se poate derula 

sub forma unui plasament/ stagiu de practica în cadrul programului Erasmus +, perioada 

certificată prin documentul Europass Mobilitate.  
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(3) Cadrele didactice care dobândesc o a doua specializare pot desfășura practica pedagogică 

de specialitate în unitățile de învățămînt în care sunt încadrate.  

(4) Foaia matricolă care însoțește Certificatul de absolvire a programului de formare 

psihopedagogică la disciplinele Didactica specializării, Practică pedagogică, respectiv 

Didactica domeniului se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea, respectiv 

domeniul pentru care candidatul a obținut certificarea.  

Art. 32. Prezenta Metodologie se va aplica începând cu anul universitar 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 


