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ACORD   
Cu privire la  

Programul de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competenţelor pentru 

profesia didactică, Nivelul II 
 

 
Încheiat la data de     între: 

 

1. Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU), reprezentat de 

Director, prof.dr.Teodora CHICIOREANU și: 

2. Student (nume, prenume)............................................................................................................................., 

înmatriculat la: Facultatea …………..............…………………………….........................................................., 

Programul de studii universitare de master: ............……….………………..………………………………....... 

la forma de învățământ cu frecvență, anul I de studii, adresa de email ..............................................................., 

nr. de telefon......................................., în calitate de beneficiar de servicii educaţionale oferite de DFCD-SSU. 

 

Art. 1 Prezentul Acord reglementează participarea studentului la Programul de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II. Certificatul de absolvire îi conferă  

titularului dreptul de a ocupa un post didactic la toate nivelurile sistemului de învăţământ, conform  prevederilor 

legale. 

Art. 2 Prezentul Acord se încheie o singură dată și este valabil pe durata programului de masterat, începând cu 

anul universitar 2020–2021, cu condiția introducerii anuale a disciplinelor psihopedagogice aferente în 

contractul de studii, la secretariatul facultații. 

Art. 3 Disciplinele pe care studentul se obligă să le promoveze, conform  planului de învățământ, sunt:  

în anul I: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Proiectarea și managementul programelor 

educaționale; Disciplina opțională 1 (Consiliere și orientare sau Multimedia în educație); 

în anul II: Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării; Practică pedagogică (în învățământul 

liceal, postliceal, după caz); Disciplina opțională 2 (Educație interculturală sau Sociologia educației). 

Art. 4 În situații obiective, în anul II de studii, studentul poate solicita retragerea din program, pe baza unei cereri 

scrise depuse la secretariatul DFCD-SSU (BN 313), în primele 15 zile ale anului universitar. Retragerea din 

program generează automat pierderea dreptului de a parcurge Nivelul II, fără taxă, pe parcursul studiilor 

universitare de masterat. 

Art. 5 Studentul are obligaţia de a respecta normele de conduită morală şi vestimentară impuse de deontologia 

profesiunii didactice şi de regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ în care efectuează practica 

pedagogică.  

Prin semnarea prezentului document, sunteți de acord cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter 

personal. Datele dvs. personale vor fi folosite exclusiv cu scop informativ, în contextul prezentului program de 

formare.  

 

Încheiat în două exemplare: un exemplar pentru DFCD-SSU şi un exemplar pentru student. 

 

   DIRECTOR DFCD-SSU,                                             STUDENT(Ă), 

 

   Prof. dr. Teodora CHICIOREANU                             

............................................................. 
                                                                         (Nume și prenume) 

                                                                                    

 

                                                                             ............................................................... 
                                                                                                                           (Semnătură) 

 


