METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programul de
formare psihopedagogică, în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică
pentru anul universitar 2017 - 2018
Cap.I. Organizarea concursului de admitere
Art.1. Pentru anul universitar 2017-2018, D.P.P.D. organizează concurs de admitere la programul de
formare psihopedagogică, în perioada 11 septembrie – 06 octombrie 2017, pentru studenţii admişi la facultăţi în
anul I studii de licenţă, studenţi înscrişi la master pe acelaşi domeniu de licenţă şi nu au finalizat Nivelul I şi pentru
absolvenţii de învăţământul superior tehnic pe domeniile din cadrul universităţii care nu au parcurs pregătirea
psihopedagogică. Pentru anul I, departamentul pune la dispoziţia candidaţilor un număr de 400 de locuri pentru
cele 11 facultăţi din cadrul universităţii.
Studenţii anului II care nu s-au înscris la admitere în anul precedent, pot participa la admiterea organizată în
anul curent. Deoarece la admitere candidaţii trebuie să demonstreze că sunt înmatriculaţi în anul I/II la facultate,
admiterea are loc până pe 06 octombrie 2017.
Admiterea se desfăşoară în conformitate cu Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii
universitare şi a instituţiilor de învătământ superior, Partea a IV-a, Evaluarea externă a Departamentelor pentru
Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006, cu modificări în 18
februarie, 18 martie, 22 aprilie 2010, a Legii educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, a O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017 şi cu prezenta metodologie.
Art.2. Programul de formare psihopedagogică a Departamentului pentru pregătirea Personalului Didactic din
cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru
profesia didactică, certificare care se constituie pe două niveluri:
a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în
învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia 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 în
învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea a două condiţii:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin
cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II;
- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.
Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă prin cumularea celor 30 de credite de la
nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II.
Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite,
distincte de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de
formare psihopedagogică.
Art.3. Înscrierea la Programul de formare psihopedagogică se realizeză prin depunerea dosarului de concurs
a studentului/absolventului la Comisia de admitere constituită la nivelul Departamentului pentru pregătirea
Personalului Didactic din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru susţinerea interviului
de admitere, în urma căruia se va acorda calificativul ADMIS / RESPINS.
Art.4. Admiterea pe baza susţinerii interviului, se face cu respectarea prevederilor stabilite de O.M.E.N. nr.
3850/02.05.2017 şi Regulamentului Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, din cadrul
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, aprobat de Senatul universităţii.
Interviul, urmăreşte identificarea compatibilităţii posibile între competenţele/motivaţia candidaţilor şi
cerinţele profesiunii didactice. Admiterea se desfăşoară conform metodologiei şi normelor de calitate ARACIS
asumate de Comisia de Admitere:
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a) informarea publică cu privire la admitere;
b) accesibilitate;
c) transparenţă;
d) nediscriminare.
Interviul de admitere se derulează în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
metodologie.
Comisia de admitere va pune la dispoziţia candidaţilor un program de interviu afişat la sediul departamentului
în corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, et.III-turn şi pe site-ul www.dppd.tuiasi.ro.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea
candidaţilor. În termen de 3 zile de la sfârşitul perioadei de admitere, comisia afişează la avizier şi pe site-ul
D.P.P.D. centralizarea rezultatelor interviului.
Art.5. Şcolarizarea pentru un program de studiu, se va realiza doar dacă există un număr suficient de opţiuni
pentru constituirea formaţiunilor de studiu în conformitate cu reglementările în vigoare.
Cap. II. Comisia de admitere
Art.6. În cadrul Departamentului pentru pregătirea Personalului Didactic se constituie Comisia de admitere
2017, care coordonează activităţile de informare prin toate mijloacele de comunicare existente, asigură
înfiinţarea unor puncte de informare cu privire la desfăşurarea admiterii, asigură promovarea ofertei
educaţionale a D.P.P.D. în toate domeniile de interes.
La intrarea candidaţilor în sală se verifică identitatea acestora, pe baza cărţii de identitate. Candidaţii care nu au
asupra lor cartea de identitate nu sunt primiţi în sala de admitere. Eventualele situaţii deosebite privind actele de
identitate ale candidaţilor vor fi comunicate comisiei.
Comisia de admitere preia şi verifică dosarele candidaţilor admişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea
admiterii. Dacă se constată nereguli, candidaţii sunt convocaţi de urgenţă la comisie pentru clarificări.
Examinarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei care apreciază în mod independent
răspunsurile. Rezultatele sunt consemnate în borderourile de notare.
La finalul admiterii în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor finale, preşedintele comisiei de admitere
întocmeşte un Proces – verbal de desfăşurare a admiterii, înregistrat la secretariatul departamentului.
Cap.III. Desfăşurarea concursului de admitere
III.1. Programul de formare psihopedagogică, la zi, cu frecvenţă
a. Studenţi admişi la facultăţi pe locurile la licenţă
Art.7. La admiterea pentru Nivelul I (30 credite) pot candida studenţii facultăţilor Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, admişi în anul I, la studii de licenţă şi studenţii anului II care nu s-au înscris la
admitere în anul precedent. Studenţii anului II vor urma cursurile împreună cu studenţii din anul în care au fost
înmatriculaţi. Programul se desfăşoară pe parcursul a 3 ani de studii după cum urmează:
Anul I
Anul II

Sem. 1
Sem. 2
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 1

Anul III

Sem. 2

Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Pedagogie II
Didactica specializării
Instruire asistată de calculator
Practica pedagogică (1)
Managementul clasei de elevi
Practica pedagogică (2)
Examen absolvire Nivelul I

5 credite
5 credite
5 credite
5 credite
2 credite
3 credite
3 credite
2 credite
5 credite

Regimul studiilor (buget sau taxă) la D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor
de licenţă la care este înmatriculat la facultate.
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Art.8. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică pe bază de interviu, se va desfăşura în perioada
12 septembrie - 21 septembrie 2017, la sediul departamentului, corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului, et.III-turn. Deoarece la admitere candidaţii trebuie să demonstreze că sunt înmatriculaţi în anul I/II la
facultate, admiterea are loc până pe 06 octombrie 2017.
Art.9. Interviul se realizează imediat după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, dosar
care cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:
- cerere tip de înscriere pentru concursul de admitere la D.P.P.D.;
- cartea de identitate în copie conformă cu originalul;
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie,
hotărâre judecătorească etc.);
- adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează programul de studii în
specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se organizează programul de formare psihopedagogică, în
cazul în care programul de formare psihopedagogică este urmat în calitate de student;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică
şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
- dosar plic.
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul,
acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Prin semnarea fişei de înscriere, candidatul îşi asuma cunoaşterea Metodologiei de organizare a programului
de formare psihopedagogică, Procedura şi Regulamentul D.P.P.D.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea
candidaţilor.
Candidaţii declaraţi admişi în anul I în urma concursului de admitere la departament, au obligaţia să plătească
taxa de înmatriculare în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017 şi să încheie contractul de studii în primele 4
săptămâni de şcoală. Studenţii cu taxă achită 50 % din taxa de şcolarizare până cel târziu 31 octombrie 2017.
Art.10. În urma verificării statutului de student la facultăţi după începerea anului universitar, candidaţii care
nu au fost înmatriculaţi la o facultate a TUIASI vor fi excluşi de pe lista de înmatriculare de la D.P.P.D. chiar dacă
au susţinut şi promovat interviul.
b. Studenţi admişi la facultăţi pe locurile la master
Art.11. La admiterea pentru Nivelul I (30 credite) pot candida şi studenţii facultăţilor Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi admişi în anul I sau II la studii de master care nu au finalizat Nivelul I în timpul
studiilor de licenţă, în următoarele condiţii:
- să aibă promovate cel puţin disciplinele anul I de studii psihopedagogice în timpul studiilor de licenţă
respectiv Psihologia educaţiei şi Pedagogie I;
- la master să fie înscrişi pe acelaşi domeniu de licenţă;
- înmatricularea la studii sa face astfel încât să poată finaliza programul de formare psihopedagogică
Nivelul I.
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de master, vor urma cursurile împreună cu studenţii de la
studiile universitare de licenţă la anul II sau III.
Durata programului de formare psihopedagogică Nivelul I este de 3 ani universitari.
Regimul studiilor (buget sau taxă) la D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de
master la care este înmatriculat la facultate.
Art.12. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică pe bază de interviu, se va desfăşura în perioada
12 septembrie - 21 septembrie 2017 şi 25 septembrie – 06 octombrie 2017,, la sediul departamentului, corpul
Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, et.III-turn. Deoarece la admitere candidaţii trebuie să
demonstreze că sunt înmatriculaţi în anul I sau II la facultate, admiterea are loc până pe 06 octombrie 2017.
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Interviul se realizează imediat după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, dosar care
cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:
- cerere tip de înscriere pentru concursul de admitere la D.P.P.D.;
- cartea de identitate în copie conformă cu originalul;
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa că este înscris la master cu precizarea anului de studiu, domeniului şi specializării de studiu;
- diploma de licenţă/absolvire însoţită de suplimentul/foaia matricolă la diplomă, în copie conformă cu originalul
sau adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică
şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
- dosar plic.
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul,
acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Prin semnarea fişei de înscriere, candidatul îşi asuma cunoaşterea Metodologiei de organizare a programului
de formare psihopedagogică, Procedura şi Regulamentul D.P.P.D.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea
candidaţilor.
Candidaţii declaraţi admişi în anul II sau III în urma concursului de admitere la departament, au obligaţia să
plătească taxa de înmatriculare în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017 şi să încheie contractul de studii în
primele 4 săptămâni de şcoală. Studenţii cu taxă achită 50 % din taxa de şcolarizare până cel târziu 31 octombrie
2017.
Art.10. În urma verificării statutului de student la facultăţi după începerea anului universitar, candidaţii care
nu au fost înmatriculaţi la o facultate a TUIASI vor fi excluşi de pe lista de înmatriculare de la D.P.P.D. chiar dacă
au susţinut şi promovat interviul.
III. 2. Programul de formare psihopedagogică, la zi, cu frecvenţă
Absolvenţi studii superioare lungă durată
(Regim postuniversitar)
III.2.1. Nivelul II (30 credite) pentru absolvenţii care au urmat Nivelul I (30 credite) pe parcursul
studiilor universitare de licenţă
Art.13. La admiterea pentru Nivelul II (30 credite) pot candida studenţii facultăţilor Universităţii Tehnice
“Gheorghe Asachi” din Iaşi înscrişi în anul I sau II de studii de masterat în domeniul diplomei de licenţă,
absolvenţii cu diplomă de licenţă şi ai studiilor de master în domeniul diplomei de licenţă şi absolvenţii de
învăţământ superior cu diplomă (cf. Legii nr. 288/2004, cap.VI, art.18, (3)) în domeniul superior tehnic, în
domeniile din cadrul universităţii, care au parcurs Nivelul I (30 credite) de certificare pentru profesia didactică.
Programul se desfăşoară pe parcursul unui an universitar.
Art.14. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică pe bază de interviu, va avea loc în zilele de
11, 15, 18, 22 septembrie 2017, la sediul departamentului, în corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului, et.III-turn.
Art.15. Interviul se realizează imediat după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, dosar
care cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:
- cerere tip de înscriere pentru concursul de admitere la D.P.P.D.;
- cartea de identitate în copie conformă cu originalul;
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie,
hotărâre judecătorească etc.);
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- certificat medical în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto
contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate
urma forma respectivă de studii;
- diploma de licenţă/absolvire însoţită de suplimentul/foaia matricolă la diplomă, în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
- certificatul de absolvire/adeverinţa de absolvire corespunzător Nivelului I însoţit de foaia matricolă pentru
candidaţii care au absolvit la alte universităţi decât Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi în copie
conformă cu originalul;
- diploma de master în domeniul de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă, în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa de absolvire a studiilor de master pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii
români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se
realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată
"conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;
- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul
de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge
etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei
Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică
şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
- dosar plic
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul,
acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Prin semnarea fişei de înscriere, candidatul îşi asumă cunoaşterea Metodologiei de organizare a programului
de formare psihopedagogică, Procedura şi Regulamentul D.P.P.D. Rezultatul interviului se transmite imediat după
susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea candidaţilor.
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere la departament, au obligaţia să achite taxa de
înmatriculare în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017, să încheie contractul de studii în primele 4 săptămâni
de şcoală şi să achite 50% din taxa de şcolarizare până cel târziu pe 31 octombrie 2017.
III.2.2. Nivelul I (30 credite) pentru absolvenţii care nu au urmat programul de formare
psihopedagogică
Art.16. La admiterea pentru Nivelul I (30 credite) pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă şi
absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă (cf. Legii nr. 288/2004, cap.VI, art.18, (3)) pe domeniile tehnice din
cadrul universităţii. Programul se desfăşoară pe parcursul unui an universitar.
Art.17. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică pe bază de interviu, va avea loc în zilele de
11, 15, 18, 22 septembrie 2017, la sediul departamentului, corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului, et.III-turn.
Art.18. Interviul se realizează imediat după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, dosar
care cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:
- cerere tip de înscriere pentru concursul de admitere la D.P.P.D.;
- cartea de identitate în copie conformă cu originalul;
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie,
hotărâre judecătorească etc.);
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- certificat medical în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto
contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate
urma forma respectivă de studii;
- diploma de licenţă/absolvire însoţită de suplimentul/foaia matricolă la diplomă, în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii
români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se
realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată
"conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;
- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul
de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge
etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei
Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică
şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
- dosar plic
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul,
acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Prin semnarea fişei de înscriere, candidatul îşi asumă cunoaşterea Metodologiei de organizare a programului
de formare psihopedagogică, Procedura şi Regulamentul D.P.P.D.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea
candidaţilor.
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere la departament, au obligaţia să achite taxa de
înmatriculare în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017, să încheie contractul de studii în primele 4 săptămâni
de şcoală şi să achite 50% din taxa de şcolarizare până cel târziu pe 31 octombrie 2017.
III.2.3. Nivelul I (30 credite) şi Nivelul II (30 credite) pentru absolvenţii care nu au urmat programul de
formare psihopedagogică, oferit ca un program compact de studii
Art.19. La admiterea pentru Nivelul I (30 credite) şi Nivelul II (30 credite) pot candida studenţii
facultăţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi înscrişi în anul I sau II de studii de masterat în
domeniul diplomei de licenţă, absolvenţii cu diplomă de licenţă şi ai studiilor de master în domeniul diplomei de
licenţă şi absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă (cf. Legii nr. 288/2004, cap.VI, art.18, (3)). Programul se
desfăşoară pe parcursul a 2 ani universitari.
Art.20. Admiterea la Programul de formare psihopedagogică pe bază de interviu, va avea loc în zilele de
11, 15, 18, 22 septembrie 2017, la sediul departamentului, corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului, et.III-turn.
Art.21. Interviul se realizează imediat după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, dosar
care cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:
- cerere tip de înscriere pentru concursul de admitere la D.P.P.D.;
- cartea de identitate în copie conformă cu originalul;
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie,
hotărâre judecătorească etc.);
- certificat medical în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto
contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate
urma forma respectivă de studii;
- diploma de licenţă/absolvire însoţită de suplimentul/foaia matricolă la diplomă, în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
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- certificatul de absolvire/adeverinţa de absolvire corespunzător Nivelului I însoţit de foaia matricolă pentru
candidaţii care au absolvit la alte universităţi decât Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi în copie
conformă cu originalul;
- diploma de master în domeniul de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă, în copie conformă cu originalul;
- adeverinţa de absolvire a studiilor de master pentru absolvenţi promoţia 2017, în copie conformă cu originalul;
- atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii
români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se
realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată
"conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;
- scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul
de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge
etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei
Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică
şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din
România sau din străinătate cu predare în limba română;
- dosar plic
Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul,
acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.
Prin semnarea fişei de înscriere, candidatul îşi asumă cunoaşterea Metodologiei de organizare a programului
de formare psihopedagogică, Procedura şi Regulamentul D.P.P.D.
Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinere. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte apreciarea
candidaţilor.
Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere la departament, au obligaţia să achite taxa de
înmatriculare în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017, să încheie contractul de studii în primele 4 săptămâni
de şcoală şi să achite 50% din taxa de şcolarizare până cel târziu pe 31 octombrie 2017.
Cap. IV. Reglementări privind taxele de şcolarizare
Art.22. Programul de studii psihopedagogice oferit de D.P.P.D. poate fi urmat în regim de subvenţie de la
bugetul de stat sau în regim cu taxă. Pentru studenţii Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi, regimul
studiilor în cadrul D.P.P.D. este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul programului de studiu, la care este
înmatriculat la facultate.
Studenţii pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare
Nivelul I de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu fără depăşirea duratei de
şcolarizare de 3 ani. Studenţii/cursanţii în regim cu taxă vor achita taxa de şcolarizare pe anul universitar în curs
până la sfârşitul anului universitar, în procent de 100% în două tranşe egale: până la 31 octombrie 2017 prima rată
şi până la 15 aprilie 2018 restul taxei.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare
oferit de D.P.P.D. numai în regim cu taxă.
Cuantumul taxelor de studii aferente programului de studii psihopedagogice se stabileşte anual de către
Senatul universităţii şi se anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea admiterii, la avizierul
Departamentului în corpul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, et.III-turn şi pe site-ul
www.dppd.tuiasi.ro
Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului D.P.P.D. din data de 06 iunie 2017.

Metodologia se poate descărca şi de pe site-ul departamentului:
www.dppd.tuiasi.ro
Admitere 2017
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Anexa 1
Interviu pentru admiterea la Programul de formare psihopedagogică

Câmpuri de interogare:
 Motivaţia candidatului de a urma cursurile Programului de formare psihopedagogica în vederea certificării
competenţelor pentru profesia didactică;
 Informaţiile pe care le are candidatul în legatură cu acest program;
 Interesul candidatului pentru activităţile educaţionale din relatarea sumară a unor experienţe personale,
modele în familie, cercul de cunoaştinţe, prieteni, etc.;
 alternative ocupaţionale avute în vedere;
 clarificări în legătură cu observaţiile membrilor comisiei.
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