
 

 

 

ADMITERE 2021 

 

PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

V.1. Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de studii de formare 

psihopedagogică studenţii şi absolvenţii studiilor universitare. 

V.2. Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul 

studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de 

certificare. 

V.3. La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor 

universitare se pot înscrie studenţii care optează pentru programul de formare 

psihopedagogică conform Ordinului MEN Nr. 4129/2018 privind modificarea 

şi completarea anexei la Ordinului MEN Nr. 3850/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică 

în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările ulterioare. Candidații 

se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare 

psihopedagogică, de nivel I concomitent cu parcurgerea studiilor universitare 

de licență, respectiv Nivelul II cu cele de master, având calitatea de student.  

V.4. Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se realizează, în 

limita locurilor disponibile, pe baza susţinerii unei probe de admitere care 

vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a 

atitudinii faţă de profesia didactică, probă care se va susţine la înscriere. 

Evaluarea se finalizează prin calificativ (admis, respins). În cazul depăşirii 

capacităţii de şcolarizare, se va aplica drept criteriu de departajare media de 

bacalaureat. 

V.5. Regimul financiar pentru programele de studii de formare psihopedagogică, 

Nivel I – inițial și  Nivel II - de aprofundare, cursuri de zi, poate fi cu finanțare 

de la bugetul de stat sau cu taxă, în funcţie de statutul studentului la facultatea 

de profil.  

V.6. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de 

formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare, pot parcurge 

programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar. 



V.7.1. Înscrierea, în regim postuniversitar, la programul de formare psihopedagogică 

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. 

V.7.2. Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică 

de nivel II este condiționată de absolvirea programului de formare 

psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiției de formare 

psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) lit. b) 

din OMEN Nr. 4129/2018, 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) 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; 

d) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi 

specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare 

de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată. 

V.8. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă și de masterat pot urma cursurile 

postuniversitare ale programului de formare psihopedagogică Nivel I – inițial și  

Nivel II - de aprofundare numai în regim cu taxă.  

 


