B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, tel. 021 318 15 52

www.fpse.unibuc.ro

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ- NIVELUL I (INIȚIAL)
– pentru învățământul preuniversitar obligatoriu –
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I – 2014/2015 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă cursuri de certificare pentru profesia didactică,
pe parcursul studiilor de licență, începând cu anul I de studiu, doar pentru studenții Universității din București care doresc să
urmeze profesia didactică.
Conform Legii 1/2011 și a O.U. nr. 49/2014/Art. 238, Alin.(1), absolvirea cursurilor furnizate de către DFP (conform planului
de învățământ) este singura modalitate prin care se poate urma o carieră didactică.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- Monospecializare –
NIVELUL I (INIȚIAL) - 30 credite
Anul I
1. Psihologia educaţiei
2. Pedagogie I:
-Fundamentele pedagogiei
-Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anul II
3. Pedagogie II: -Teoria şi metodologia instruirii
-Teoria şi metodologia evaluării
4. Didactica specialităţii
Anul III
5. Instruire asistată de calculator
6. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)
7. Managementul clasei de elevi
8. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Examen de absolvire: Nivelul I

- sem. I

5 credite

- sem. II

5 credite

- sem. I

5 credite

- sem.II

5 credite

- sem. I
- sem. I
- sem. II
- sem.II

2 credite
3 credite
3 credite
2 credite

Total
30 credite

- 5 credite

Absolvirea cursurilor de certificare pentru profesia didactică, Nivelul I (inițial), acordă absolvenților dreptul de a ocupa
posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline și activități didactice corespunzătoare
domeniului studiilor de licență absolvite, cu condiția acumulării minimumului de credite transferabile din programul de studii
psihopedagogice, conform Planului de învățământ.

Înscrieri:

1-16 octombrie 2014 la sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou
518

Program înscrieri:

luni – joi 11.00 – 15.00

Acte necesare:

- scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe
din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi
profesor – calități personale) – minim o pagină;
- copie carnet student vizat 2014/2015;
- copie certificat de naștere;
- copie certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere);
- copie CI/BI;
- chitanța de plată a taxei de școlarizare - 350 lei (numai pentru studenții care sunt înmatriculați pe locuri
cu taxă), achitată în cont BCR - RO51RNCB0076010452620069- deschis la sectorul 5. ( se achită pe
numele cursantului pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul psihopedagogicNivelul I;
- începând cu anul universitar 2014/2015 studenții care doresc să urmeze cursurile de
certificare pentru profesia didactică și studiază în regim cu taxă, vor plăti taxa anuală de
școlarizare în cuantumul stabilit de Senatul Universității din București: Cuantumul taxei este
-anul I (2014/2015)-350 lei; anul II (2015/2016)-350 lei; anul III (2016/2017)-525 lei;
- folie de plastic.
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CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ- NIVELUL I (INIȚIAL)
– pentru învățământul preuniversitar obligatoriu –
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I – 2014/2015 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă cursuri de certificare pentru profesia didactică,
pe parcursul studiilor de licență, începând cu anul I de studiu, doar pentru studenții Universității din București care doresc să
urmeze profesia didactică.
Conform Legii 1/2011 și a O.U. nr. 49/2014/Art. 238, Alin.(1), absolvirea cursurilor furnizate de către DFP (conform planului
de învățământ) este singura modalitate prin care se poate urma o carieră didactică.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- Dublă specializare –
NIVELUL I (INIȚIAL) - 35 credite
Anul I
1. Psihologia educaţiei
2. Pedagogie I:
-Fundamentele pedagogiei
-Teoria şi metodologia curriculum-ului
Anul II
3. Pedagogie II: -Teoria şi metodologia instruirii
-Teoria şi metodologia evaluării
4. Didactica specialităţii A
Anul III
5. Didactica specialităţii B
6. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (A)
7. Instruire asistată de calculator
8. Managementul clasei de elevi
9. Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (B)

Examen de absolvire: Nivelul I

- sem. I

5 credite

- sem. II

5 credite

- sem. I
- sem. II

5 credite
5 credite

- sem. I
- sem. I
- sem. II
- sem. II
- sem. II

5 credite
3 credite
2 credite
3 credite
2 credite

Total
35 credite

- 5 credite

Absolvirea cursurilor de certificare pentru profesia didactică, Nivelul I (inițial), acordă absolvenților dreptul de a ocupa
posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline și activități didactice corespunzătoare
domeniului studiilor de licență absolvite, cu condiția acumulării minimumului de credite transferabile din programul de studii
psihopedagogice, conform Planului de învățământ.

Înscrieri:

1-16 octombrie 2014 la sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou
518

Program înscrieri:

luni – joi 11.00 – 15.00

Acte necesare:

- scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din
viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor –
calități personale) – minim o pagină;
- copie carnet student vizat 2014/2015;
- copie certificat de naștere;
- copie certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere);
- copie CI/BI;
- chitanța de plată a taxei de școlarizare - 350 lei (numai pentru studenții care sunt înmatriculați pe locuri cu
taxă), achitată în cont BCR - RO51RNCB0076010452620069- deschis la sectorul 5. ( se achită pe numele
cursantului pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul psihopedagogic- Nivelul I;
- începând cu anul universitar 2014/2015 studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare
pentru profesia didactică și studiază în regim cu taxă, vor plăti taxa anuală de școlarizare în
cuantumul stabilit de Senatul Universității din București: Cuantumul taxei este -anul I
(2014/2015)-350 lei; anul II (2015/2016)-350 lei; anul III (2016/2017)-700lei;
- folie de plastic.
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www.fpse.unibuc.ro

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
– pentru învățământul liceal, postliceal și universitar –

Conform Legii 1/2011 și a O.U. nr. 49/2014/Art. 238, Alin.(1)

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I – 2014/2015 – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă, conform Legii 1/2011 și a O.U. nr. 49/2014/Art. 238, Alin.(1),
cursuri de certificare pentru profesia didactică – Nivelul II (de aprofundare),pe parcursul studiilor universitare de masterat, începând cu anul I de studiu,
doar pentru studenții înscriși la un program de master al Universității din București și care au absolvit Nivelul I (inițial).

-

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
valabil pentru absolvenți de studii universitare, începând cu anul universitar 2008/2009 NIVELUL II (DE APROFUNDARE) - 30 credite

Anul I
1. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

- sem. II

5 credite

2. Proiectarea și managementul programelor educaționale

- sem. II

5 credite

3. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):

- sem. II

5 credite

specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar)

- sem. I

5 credite

5. Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, universitar)

- sem. I

5 credite

6. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):

- sem. I

5 credite

- Design instrucțional
- Teoria inteligențelor multiple
- Comunicare educațională
Anul II
4. Didactica domeniului și dezvoltării în didactica

- Sociologia educației
- Managementul organizației școlare
- Doctrine pedagogice contemporane
Examen de absolvire: Nivelul II

- 5 credite

Certificarea pentru profesia didactică, Nivelul II (de aprofundare), se poate obține de către absolvenții de studii universitare, cu satisfacerea a
două condiții: acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice (încheierea situației la ambele Niveluri: I și
II) și absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licență. Numai prin satisfacerea acestor condiții, absolvenții de studii universitare au
dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar constituite din discipline și activități didactice corespunzătoare
domeniului studiilor de licență absolvit.
Înscrierea studenților care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivelul II se desfășoară la Secretariatul
Departamentului de Formare a Profesorilor, cu sediul în B-dul. Iuliu Maniu Nr. 1-3, Complex Leu (Stația de metrou „Politehnica”), corp A, etaj 5, birou
518.

Perioada de înscriere:
Program de înscriere:

20-30 octombrie 2014
LUNI- JOI - 11.00 – 15.00
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

-

-

Scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează
pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minim o pagină;
copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de pe adeverinţa de licenţă (doar în cazul licențiaților din promoția 2014);
copie legalizată de pe adeverința/certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic –Nivelul I;
certificat naştere şi căsătorie (doar în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere) - copii xerox;
buletin/carte de identitate – copie xerox;
adeverință de student la Master în anul I (2014-2015) la una dintre facultățile Universității din București – cu specificarea clară a
domeniului programului de master;
fișă de înscriere (de la secretariatul DFP);
chitanța de plată a taxei de școlarizare, în copie, achitată în cont B.C.R. - RO51RNCB0076010452620069, deschis la filiala sector 5
București – se achită pe numele cursantului pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul psihopedagogic - Nivelul II;
o începând cu anul universitar 2014/2015 studenții care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică, vor
plăti taxa anuală de școlarizare în cuantumul stabilit de Senatul Universității din București. Cuantumul taxei este- anul I
(2014/2015)- 525 lei; anul II (2015/2016)- 700 lei.
folie de plastic.

DEPARTAMENTUL DE FORMARE A PROFESORILOR ORGANIZEAZĂ

cursuri de certificare pentru profesia didactică – Nivelul I (inițial), în regim postuniversitar,
(sâmbăta și duminica), pentru absolvenții cu diplomă de licență care doresc să urmeze profesia didactică
Înscrieri
Program înscrieri:

20-30 octombrie 2014 (sediul DFP din Complex Leu, corp A, Bdul. Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, etaj 5, birou 518)
LUNI - JOI - 11.00 – 15.00

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
- Scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă
motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minim o pagină;
- Copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de pe adeverinţa de licenţă (doar în cazul licențiaților din promoția 2014);
- Copie legalizată de pe foaia matricolă/ suplimentul la diplomă;
- certificat naştere şi căsătorie (dacă e cazul) - copii legalizate;
- buletin/carte de identitate – copie;
- fișă de înscriere (de la secretariat);
- Taxa – 1225 lei - monospecializare/1400 lei - dublă specializare (se achită în cont B.C.R. deschis la filiala sector 5 Bucureşti RO51RNCB0076010452620069 – se achită pe numele cursantului pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – modul
psihopedagogic- Nivelul I
Actele se depun la secretariat într-o folie de plastic.

Notă: Pentru absolvenții Universităților particulare se impune prezența la dosarul de înscriere a dovezii
acreditării/autorizarii facultății, specializării și a formei de învățământ absolvite.
Informații suplimentare – tel. 021/ 318. 15. 52

