UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)

GHIDUL ADMITERII
2017 -2018
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Programul de formare psihopedagogică al Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic este oferit, în regim facultativ, tuturor studenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, în conformitate cu OMECTS nr. 5745/13.09.2012 şi OUG nr.
49/2014.
Studenţii altor universităţi care au convenţie de colaborare cu Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad se pot înscrie pentru parcurgerea, continuarea sau completarea
Programului de formare psihopedagogică la DPPD, conform Sistemului European de Credite
Transferabile şi Regulamentului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad privind
activitatea profesională a studenţilor.
În cadrul Programului de formare psihopedagogică, pentru obţinerea certificatului de
absolvire este obligatorie parcurgerea fiecărei discipline din planul de învăţământ al DPPD.
De asemenea, este obligatorie la nivelul II parcurgerea unei discipline la alegere din fiecare
pachet de discipline opţionale prevăzut în planul de învăţământ al DPPD.
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Înscrierea
Conform OMECTS nr. 5745, art. 4 (1) se pot înscrie pentru concursul de admitere la
Programul de formare psihopedagogică (PEP) studenţii admişi în anul I (Licenţă) pentru
Nivelul I şi absolvenţii studiilor universitare (pentru studenţii înscrişi în anul I Master ) pentru
Nivelul II;
La PPFP, Nivel I se pot înscrie studenţii înmatriculaţi în anul I (Licenţă), la facultăţi
ale Universităţi de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sau alte universităţi cu care UVVG are
convenţie de colaborare în domeniu;
La PPFP, Nivel II (anul I de studii Master) se pot înscrie absolvenţii licenţiaţi care
continuă studiile de master în acelaşi domeniu de licenţă.
Absolvenţii studiilor universitare se pot înscrie la Programul postuniversitar de
formare psihopedagogică (PPFP), Nivel I conform OMECTS nr. 5745, art. 3 şi OUG
49/2014 pct. 58).
La PPFP Nivelul II se pot înscrie absolvenţi cu diplomă/ adeverinţă de master care au
finalizat PFP sau PPFP Nivelul I.
Perioada de înscriere:
1 septembrie - 15 octombrie 2017 la sediul DPPD, Strada Cocorilor, nr. 57
Înscriere nivel I: 1 septembrie 2017- 15 octombrie

- nivel I

Finalizare nivel I – 1 iulie 2018
Înscriere la nivel II: 1 septembrie – 15 octombrie 2017
Program normal de formare psihopedagogică
Nivel I: finalizare studii (inclusiv restanţieri) – iunie 2018
Nivel II: finalizare studii – iulie 2018
Documentele necesare la înscriere:
Studenţii de la ciclul licenţă din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
-

fişa de înscriere a candidatului;

-

copie certificat de naştere;

-

copie certificat de căsătorie;

-

copie carte de identitate;

-

adeverinţă medicală;

-

chitanţă cu plata taxei de şcolarizare (prima rată)

Studenţii de la ciclul masterat din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad
-

fişa de înscriere a candidatului;
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-

adeverinţă de absolvire a nivelului I a PPFP;

-

copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă că a promovat examenul de
licenţă în care să fie specificată media de absolvire a facultăţii;

-

copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru absolvenţii studiilor de licenţă;

-

adeverinţă că este înscris la studii de masterat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad;

-

copie certificat de naştere;

-

copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-

copie carte de identitate;

-

adeverinţă medicală;

-

adeverinţă cu nota obţinută la examenul de absolvire a DPPD – Nivel I.

Studenţi ai altor Universităţi Nivel I şi Nivel II
-

fişa de înscriere a candidatului;

-

copie certificat de naştere;

-

copie carte de identitate;

-

copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-

adeverinţa de student, cu media obţinută la examenul de admitere, la facultate (pentru
Nivelul I);

-

certificat şi foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire a nivelului I PPFP (numai
pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

-

copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă că a promovat examenul de
licenţă pentru toţi absolvenţii studiilor de masterale (numai pentru cei care se înscriu la
Nivelul II);

-

copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru toţi absolvenţii studiilor masterale
(numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

-

adeverinţă nota obţinută la examenul final a studiilor programului de formare
psihopedagogică Nivelul I (numai pentru cei care se înscriu la Nivel II).

Studenţi la PPFP – Nivel I, Nivel II
-

fişa de înscriere a candidatului;

-

copie certificat de naştere;

-

copie carte de identitate;

-

copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-

adeverinţă medicală;
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-

adeverinţa de student, cu media obţinută la examenul de admitere, la facultate (pentru
Nivelul I);

-

certificat şi foaia matricolă sau adeverinţă de absolvire a nivelului I a PPFP (numai
pentru cei care se înscriu la Nivelul II).;

-

copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă că a promovat examenul de
licenţă pentru toţi absolvenţii studiilor de licenţă (numai pentru cei care se înscriu la
Nivelul II);

-

copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru toţi absolvenţii studiilor de licenţă
(numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

-

adeverinţă nota obţinută la examenul final a studiilor programului de formare
psihopedagogică Nivelul I (numai pentru cei care se înscriu la Nivel II).

Taxe:
Taxe de înscriere: 100 lei
Taxă de reînmatriculare: 100 lei
Taxe şcolarizare: conform hotărârii Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
Taxă finalizare studii: 200 lei

Admiterea:
Admiterea la programul de studii psihopedagogice se realizează:
-

pentru nivelul I – prin ierarhizare pe baza rezultatelor obţinute la admiterea în
facultate;

-

pentru nivelul II – prin ierarhizare pe baza mediei dintre media generală de absolvire
a facultăţii şi nota obţinută la evaluarea finală a programului de studii
psihopedagogice, nivel I.

Şcolarizarea
Contractul de şcolarizare
La începutul anului I de studiu, studentul va încheia cu DPPD contractul de studii
pentru Nivelul I (monospecializare), respectiv Nivelul II.
Pe baza contractului anual de studii studentul va fi luat în evidenţa DPPD.

Finalizarea studiilor
Pentru fiecare din nivelurile I şi respectiv II, studiile se finalizează printr-un examen de
absolvire susţinut de absolvent pe baza portofoliului didactic elaborat pe parcursul
Programului de formare psihopedagogică.
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Certificarea studiilor
După promovarea examenului final, absolvenţii vor primi un Certificat de absolvire
însoţit de Foaia Matricolă cu notele la disciplinele aferente Programului de formare
psihopedagogică.
Date de contact:
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Adresa: Strada Cocorilor nr. 57, municipiul Arad, Judeţul Arad, România
Telefon: 0257/254 108
Email: dppd@uvvg.ro

Director DPPD,
Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă
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