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ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA
CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
- NIVELUL I ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA
CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL I –
se realizează în regim postuniversitar şi se finalizează cu Certificat de absolvire a programului de
formare psihopedagogică - Nivel I, care permite încadrarea pe un post didactic în sistemul de învăţământ –
gimnaziu - conform prevederilor legale.
Programul se organizează în conformitate cu O.M. nr. 5745/13.09.2012, publicat în MO 0657/2012, modificat și completat
prin O.M. 3850 din 2 mai 2017 și OMEN 4129 din 16.07.2018.
Programul de NIVEL I se organizează modular, postuniversitar, în semestrul I, în perioada noiembrie 2021 – februarie
2022, pentru absolvenţii de studii universitare de licență sau reconversie, în domeniile acreditate în Universitatea ”Dunărea de
Jos” din Galați;
După absolvirea programului de Nivel I, se poate continua programul de Nivel II (perioada mart. – iunie 2022) de către
cursanții care doresc pregătirea pentru învățământul liceal, universitar și postuniversitar.
Taxa1 de şcolarizare pentru Nivelul I este de 1800 lei și se achită integral la înscrierea în program, după verificarea
eligibilității dosarului.
Programul se va desfășura în anul 2021 – 2022 cu orar după-amiaza, de câte 4 ore în cursul săptămânii, de la ora 16.00
și în week-end de la ora 10.00, cu un număr variabil de ore, intre 4 și 8; activitățile didactice se vor susține în sălile de curs și
seminar sau/și online, prin intermediul platformei educaționale Microsoft Teams, în funcție de evoluția epidemiologică și de
deciziile oficiale din universitate, fiind posibile variantele online, fizic sau mixt (cursuri online și aplicații în săli). Orarul și detaliile
de organizare vor fi comunicate cursanților pe e-mail (după încheierea perioadei de înscrieri) și la deschiderea oficială a
programului.
Documente necesare la înscriere:
 cerere de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.),
 contract de studii (formular tip de la D.P.P.D., 2 exemplare),
 2 copii certificat de naştere,
 2 copii certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 2 copii carte de identitate,
 original2 + 2 copii după diploma de licenţă şi foaia matricolă /suplimentul diplomei
de licenţă sau original3 + 2 copii adeverinţă absolvire studii de licenţă,
 certificat 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,â
 chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare (plata se face la casieria universității, după verificarea
dosarului de înscriere și pe baza trimiterii eliberate de secretariatul DPPD)

ÎNSCRIERILE pentru Nivelul I se fac în perioada 18 octombrie – 29 octombrie 2021 la sediul
D.P.P.D. din str. Gării, nr. 63, corp A, etajul 1, sala A 106 – SECRETARIAT – program:
luni - joi între orele 1000 - 1500, vineri între orele 1000- 1300.
Pentru cursanții înscriși prin intermediul Casei Corpului Didactic Buzău, dosarele vor fi depuse la secretariatul CCD Buzău
în perioada 14 – 25 oct. 2021, apoi vor fi transmise, pachet, pentru verificare către DPPD. După confirmarea eligibilității
domeniului / specializării și a componenței dosarului, cursanții vor primi mesaj pe e-mail privind aprobarea/respingerea
înscrierii; în mesaj vor fi comunicate detaliile pentru plata taxei prin ordin de plată bancar și acesta se va transmite scanat pe
email la secretar.dppd@ugal.ro; documentele care au mai sus mențiunea ”în original” vor fi returnate secretariatului CCD
și vor putea fi ridicate de cursanți după 4 nov.; în cazul înscrierii unui grup de minimum 40 de persoane, se pot organiza la
CCD Buzău sesiuni speciale de consiliere și îndrumare.
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Pentru cursanții cu dublă specializare se va achita o taxă suplimentară de 300 ron.
Documentele în original sunt necesare pentru autentificare de către secretariat; acestea nu vor fi reţinute în dosarul de înscriere.
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Pentru cursanții care au dobândit a doua specializare prin studii de licență sau de reconversie sunt necesare la înscriere și documentele în original și 2
copii după actele de studii (diploma de licență/reconversie, foaie matricolă și eventual certificatul de studii psihopedagogice aferent primei
specializări).
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