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2

ălătoria ta către o carieră de

Bine ai venit în c
profesor!

Oriunde în lume, profesorii schimbă oameni și societăți, deschid drumuri
noi și creează oportunități. Le oferim studenților noștri posibilitatea de a
deveni nu numai profesori, ci și agenți ai schimbării!
Broșura Programului de formare psihopedagogică Nivel I este menită să îți
ofere informații cu privire la modul în care te poți înscrie la acest program
de formare și cum te pot ajuta în viitor cunoștințele și abilitățile dobândite în
cadrul acestuia.
Îți propunem activități de învățare interactive și relevante, menite să te
pregătească pentru cariera de profesor. Interacțiunea cu lumea educației,
dezvoltarea abilităților de a crea experiențe de învățare atractive,
dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de comunicare și lucrul în echipă se
numără printre beneficiile care îți vor îmbogăți călătoria educațională și
experiența personală.
Succesul tău este responsabilitatea noastră!
Prof. dr. ing. Teodora Daniela CHICIOREANU
Director,
Departamentul de Formare pentru Cariera
Didactică și Științe Socio-Umane
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Departmentul de Formare pentru
Cariera Didactic

ă și Științe Socio-Umane

Despre noi

Departamentul

de

Formare

pentru

Cariera

ă și Științe Socio-Umane (DFCDSSU) oferă
programe de formare inițială și continuă pentru
profesia didactică.
Didactic

>3500

ț

studen i la
programe de

ță

licen

DFCDSSU oferă cursuri pentru studenții care
doresc să urmeze un traseu paralel și să
obțină o certificare pentru a preda în
învățământul gimnazial și liceal.

25
cursuri
opționale

5
programe de
masterat

DFCDSSU gestionează 5 programe de masterat în colaborare cu
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Antreprenoriat,
Ingineria și Managementul Afacerilor și Facultatea de Inginerie Industrială
și Robotică. Acestea acoperă domeniile științelor educației, comunicării și
relațiilor internaționale și studiilor europene.
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ă provocarea!

Accept

ă alegi o carieră didactică?

De ce s

ări

Noi provoc

ăa

Fiecare transformare rapid

ății aduce provocări sub toate
aspectele vieții noastre. Tehnologia
și digitalizarea ne conduc rapid către

societ

Provoac
Succesul personal

ă-te!

și profesional

o societate 5.0.

ță cum să stăpânești tehnologia
informației și să proiectezi
experiențe de învățare memorabile!

ă pe o mentalitate
deschisă către provocări, pe
recunoașterea și înfruntarea
dificultăților întâmpinate, pe
căutarea de sprijin, dacă este
nevoie, pentru a le depăși.

Înva

se bazeaz

ț

>3500 studen i

ș
obținerea
calificării de

înscri i pentru

profesor în 2021

ț

Competen ele secolului 21

ș

ț

Cuno tin e & Abilit

ăți

ț

Competen ele secolului XXI cresc

ș ț
solide și a unor competențe de
Dobândirea unor cuno tin e

nivel înalt în domeniul de studiu

ă

va fi întotdeauna necesar

pentru a rezolva probleme,

ș

pentru a avansa în cunoa tere

și

angajabilitatea! Gândirea

ă, inovația și
ățile antreprenoriale te
echipează pentru a lucra în medii
interculturale, diverse și pentru a
rezolva provocări complexe.
interdisciplinar

abilit

pentru a promova inovarea la
viitorul loc de munc

ă. Asigură-te

ă profiți la maximum de

c

ț

educa ia în domeniul ingineriei!
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Propunerea noastr

ă

Stimați studenți,
ă felicităm pentru alegerea făcută de a urma un program de
licență în cadrul Universității POLITEHNICA din București!
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, prin Departamentul
de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane,
vă pune la dispoziție și oportunitatea de a urma GRATUIT
V

Programul
certific

ț

de

formare

psihopedagogic

ă

în

vederea

ării competențelor pentru profesia didactică, Nivelul I

(ini ial) – 30 credite, care v
posturi

didactice

în

ă

ă

ofer

ățământul

înv

posibilitatea de a ocupa
gimnazial

și

liceal

tehnic

(clasele IX-X).

ș

ț

Cuno tin e & Abilit

ăți
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Ce discipline vei urma?

Cursurile încep în primul an de studii și se deruleaza gratuit, pe parcursul
a trei ani, timp în care vei parcurge următoarele discipline:

Discipline

Anul 1

ț

Psihologia Educa iei - semestrul I;
Fundamentele pedagogiei. Teoria

și metodologia curriculumlui (Pedagogie 1)

- semestrul II;

Anul 2

și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării (Pedagogie 2)

Teoria

-semestrul I;

ății - semestrul II;

Didactica specialit

Anul 3

ă de calculator (semestrul I);
Practică pedagogică 1 (semestrul I);

Instruire asistat

Managementul clasei de elevi (semestrul II);

ă pedagogică 2 (semestrul II).

Practic

Absolvirea programului de formare Nivel I

ă absolvirea tuturor disciplinelor, în sesiunea de vară din anul III de
studii, vei susține Examenul de absolvire Nivel I.
Dup

7

1

ț

Cum te po i înscrie?

E simplu!
Trebuie doar:

1

ă completezi chestionarul motivațional

S

ă link-ul de mai jos sau scanează codul
QR din imaginea de mai sus și completează
chestionarul motivațional

Aacceseaz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSO
K6deJ_vWlGiGgDJlQeY5IXORS81VQqIctzrJlvRA44vA/viewform?usp=sf_link

2

Să bifezi disciplinele în contractul de studii
Adaug

ă

anual

disciplinele

în

contractul

specifice

de

studii

programului

psihopedagogic Nivel I.
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Contact
dfcdssu@upb.ro

http://dppd.upb.ro/
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021-902-9241

@dfcdssu

