
UNIVERSITATEA,,coNSTANTIN nnANcugl" DIN rAncu;-.rru
DEPARTAMENTUL PENTRU PRECATTRE,A PERSONALULUI ]DIDACTIC

METODOLOGIA
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CAP,ITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

C)rganizarea qi desftgurarea examenului de finalizare a studiilor la D.P.P.D. se face pe

baza pr ezentului regulament elaborat in conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 1/201I cu modificbrile qi completdrile ulterioare;

- Ghidului pentru evaluarea externd a Departamentului pentru pregdtirea Personalului

Didactic;

- OMECTS 5745113.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a

programelor de formare psihopedagogicd in vederea certificdrii competenfelor pentru

profesia didacticd;

- OMECTS 6501/19.12.2012 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a

programelor de formare psihopedagogicd in vederea certific[rii competentelor pentru

profesia didacticd, aprobatd prin OMECTS 57 45 I 13 .09.2012.

CAPITOLUL II. DISPOZITII IiPECIALE

II.1. ORGANIZAREA EXAMENULU DE ABSOLVIRIi
Programul de studii psihopedagogice pentru nivelul I gi nivelul Il de oertificare pentru

profesia didacticd se frnalizeazd" au examen de absolvire. Examenul constd in elaborarea qi

sus{inerea unui portofoliu didactic corespunzdtor fiecdrui nivel al programului de studii.

Portofoliul didactic reflectd nivelul qi calitatea competenlelor specifice profesiunii

didactice dobAndite prin parcurgerea programului de studii.

Participarea cursantului la examenul de absolvire este condilionatd de promovarea

tuturor examenelor gi colocviilor prevdzute in planul de invdJdm6nt al Programului de studii

psihopedagogice la care este inscris.

Examenul de absolvire penhu fiecare dintre cele doud niveluri de certificare este cotat

cu 5 credite" distinct de cele 30 d.e credite aferente disciplinelor gi activitdlilor didactice din
curuiculumul Programului de studii psihopedagogice la carc este inscris.

Examenul de absolvire se sius{ine distinct in Sesiuni de absolvire separate stabilite prin

structura anului universitar pentru programul de pregltire.



Hxamenul de absolvire se poarte sus{ine in doud sesiuni de absolvire distincte:

r De vard

o De iarnd - pentru absolvenlii care nu au promovat examenul de absiolvire din prima
sesiune

o Calendarul organizdrii gi desftqurdrii este propus de cdtre Consiliul D.p.p.D. 9i
aprobat de cltre Senat

Cursanlii care au finalizatplanul de pregdtire al programului de studii psihopedagogice se
pot prezenta la examenul de absolvire in orice sesiune de suslinere a acestuia.

Cursan{ii finanfafi de la buget in ultimul an de studiu pot sus{ine examenul de absolvire
fafi,taxd, doar o singurd datd, in pr:ima sesiune a examenului de absolvire.

Comisia de finalizne a studiilor se stabilegte unitar pentru toate nivelele programului de
studii psihopedagogice, fiind aprobatd de cdtre consiliul D.p.p.D.

Calendarul inscrierii gi depumerii portofoliilor didactice precum, conl[inutul acestuia,
programul suslinerii, afiqarea rezultatelor, perioada de contesta{ii se afiqea zd, la avizierele
D.P.P.D. qi pe site-ul universitdlii.

Absolvirea programului de studii psihopedagogice se ftnalizeazii cu obJinerea

Certificatului de absolvire, corespmzdtor programului de studii absolvite, respss{iy.

a) Absolven{ii studiilor universitare care au finalizat programul de studii
psihopedagogice de 30 dr: credite, corespunzdtor Nivelului I de certificare pentru
profesia didacticd, oblin c,ertificatul de absolvire a DppD., Nivelul I, care le acordd

dreptul de a ocupa posturi <lidactice in invdtdmAntul preuniversitar obli;gatoriu;

b) Absolvenfii studiilor turiversitare care au finalizat progranrLul de studii
psihopedagogice de 60 de credite, corespunzdtor Nivelului II de cerrtificare pentru

profesia didacticd, obtin certificatul de absolvire a DPPD., Nivelul II, care le acordd

dreptul de a ocupa posturi riidactice in invdtdm6ntul liceal, postliceal g,i superior, dacd

au absolvit qi un program de master in domeniul diplomei de licentd.

II.2. CONTINUTUL PORTOFOLIULUI DIDACTIC DE EVALIJARE
Scopul realizdrii portofolitrlui gi evaludrii este de a pune in evidenti calitatea gi

certificarea competenlelor metodollogice, de comunicare gi relationare, de evaluare a elevilor
qi studenfilor, psiho-sociale, tehn.ice gi tehnologice, de management al carierei, specifice
profesiunii didactice, dobdndite de cdtre cursanfi la programul de studii psihopedagogice

conform Nivelului I qi Nivelului II.



Portofoliul este colec{ia de lucrdri, pe care cursantul o elaboreazii cu scopul de a pune

in valoare eforturile, progresele gi rezultatele teoretice pi practic-aplicretive parcurgerii

Nivelului I, respectiv a Nivelului II.

rr.2"l componenfa portoforiurui didactic pentru NIVELUT, I
1. l(un) referratlauna din disciplinele de invdtdmdnt conform planului de invd{dm6nt al

pregdtirii psihopedagogicr: specifice Nivelulul I.

2. 1 (una) Fiqd psihopedago6;icd a elevului din invdfdmdntul obligatoriu;

3. l(un) model Programd Arraliticd Disciplind Oplionald (C.D.$) pentru o disciplind din
Aria curriculard specificb domeniului de predare a cursantului.

4. Planificarea calendaristicii pe unitali didactice gi pe lec{ii pentru un an gcolar in care

disciplina este studiatd la <lisciplina de predare conform specializdrii cursantului

5. 2 (doua) Froiecte Didactice ( proiect didactic qi scenariu al desft;;ur[rii activitdlii
didactice) pentru doud tipuri diferite de lectie la disciplina de specialitate a

cursantului.

Observalie: cursan{ii care vrmeazd dubl6 specializare vor realiza cdte un proiect didactic
pentru fiecare din cele doud speciirlizdri.

rr.2.2 componenfa portofoliului didactic pentru NIVELUL il
Cursantul va elabora UNUL dintre cele trei tipuri de portofolii didactice de evaluare:

A. Pontofoliu didactic de evaluare pentru invi{imfintul preuniversitar - liceal
l. 1 (un) referat la una din disciplinele de inv5{dmdnt conform planului cte inv6t6m6nt al

pregatirii psihopedagogice specifice nivelulul 2.

2. l(una) Fi95 psihopedagogicii a elevului(nivel liceal)

3. l(un) model Programd Analiticd Disciplind Optional6(C.D.g) pentru o disciplind din

Aria curriculard specificd domeniului de predare a cursantului - pentru nil.elul liceal.

4. Planificarea calendaristicd la disciplina de specialitate a cursantului (pe unitdli didactice

9i pe leclii) pentru un an qcolar in care disciplina este studiatd - pentru nivr:lul liceal.

5. 2 (doud) Proiecte Didactioe (proiect didactic Ai scenariu al desftgrurdrii activit{ii
didactice) pentru doud tipuri dle lec{ie diferite la disciplina de specialitate a cursantului -
pentru nivelul liceal.

Olbserva{ie: cursan{ii care urnreazd dubl6 specializare vor realiza cdte un proiect didactic

pentruL fiecare din cele doud specializdri.

B. Portofoliu didactic de evaluare pentru invi(imintul post lir:eal

Portofoliul didactic de evaluare con{ine urmdtoarele:



1' l(un) referat la una din disciplinele de invdfamdnt conform planului de invdfdm6nrt al

pregdtirii psihopedagogice specifice Nivelulul 2.

2. l(un) Studiu de caz.

3' l(un) model Programd Analiticd pentru un Modul din domeniu,lui de predare al
cursantului - pentru nivelul post_liceal.

4' Planificarea calendaristici a Modulului pentru un an qcolar sau siemestru in care
modulul este studiat - pentru nivelul post_liceal.

5' 2 (doud) Proiecte Didactice (proiect didactic ai scenariu al desfbq;urdrii activitiltii
didactice) pentru doud activitdfi didactice din cadrul Modului - pentru nivelul post-
liceal.

Observa{ie: cursan{ii care urrneazi dubld specializare vor realizacate un proiect didactic
pentru fiecare din cele doud specizJizdri.

C. Portofoliu didactic de evaluare pentru invi(imintul universitar
Portofoliul didactic de evaluare conJine urmdtoarele:

1' l(un) referat la una din disciplinele de invdjdmdnt conform planului dle invd{Im6nt al
pregdtirii psihopedagogice specifice Nivelulul 2.

2. 1(un) Studiu de caz.

3' Fiqa Disciplinei gi Programa Analiticd Disciplind (Obligatorie, Opfionall, Facultativd)
pentru o disciplind din domeniultui de predare al cursantului - pentru nivelul universitar.

4' 2 (doud) Proiecte Didactir;e (proiect didactic Ai scenariu al desftqurarii activitafii
didactice) pentru doud tipuri de activitdti didactice din cadrul cursului, seminarulrd,

lucrdrilor practice sau a lucrdriilor de laborator - la disciplina de specialitarte a cursantului

- pentru nivelul universitar.

Observafie: cursantii care \r'rireazd dublS specializare vor realiz a cdte un proiect didactic
pentru fiecare din cele doud specianizlri.

1I.2,,3 Elaborarea portofoliului
Realizarea portofoliului didactic de evaluare este rezultatul activitafii individuale a

cursantului.

Numdrul de portofolii pe care un cadru didactic le poate coordona este arprobat de c6tre
consiliul D.P.P.D. in func{ie de nunndrul gi specializarea cursan}ilor.

Tematica referatelor gi bibliografia corespunzdtoare este propusd di: c6tre cadrele
didactice ale D.P.P.D. 9i aprobatd de c6tre Consiliul D.p.p.D.

Cadrele didactice care propun teme pentru elaborare de referat sunt gi coordonatoare

ale cursan{ilor in elaborarea portofc,liului.



Tematica gi bibliografia pentru elaborarea referatelor este afigatd la avizierele D.p.p.D.

Cursantii vor alege o ternd de referat gi in baza unei cereri depuse la secretariirtul

D.P.P.D. solicitd aprobarea elalbor[rii referatului conform temei alese gi coordonarea in
elaborarea portofoliului didactic de cdtre cadrul didactic respectiv precizdncl totodatd nivtdul
programului precum qi tipul de portofoliu in cazul nivelului II.

Cadrele didactice prin programul de consultatii individuale oferd indnrmare cursantiilor
pentru elaborarea portofoliului.

Condiliile de elaborare a oomponentelor portofoliului sunt con{inute in Ghidul pentru
elaborarea portofoliului realizat de cdtre cadre didactice ale D.P.P.D. gi putrlicat pentru uzul
cursan{ilor la editura universitdlii,,

II.3. INSCRIE]REA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE
inscrierea se rcalizeazii in perioada stabilitd prin structura anului unirrersitar gi afipatd

la avizierul D.P.P.D., pebazd, de cerere tip completat5, inregistratd la secretariatul D.p.p.lD..

de cdtre fiecare absolvent.

La inscriere trebuie depuse la secretariatul D.p.p.D.:

Nivelul I:

- portofoliuldidactic;

- chitanfa care atesti achitarea taxei de sus{inere a examenului la casireria universitEiJii

(in cazul cursanfilor care nu sunt finanfa{i de la buget);

- adeverinta de absolvire - li.cent6 in copie legalizatd;

- certificatul de naqtere in copie legalizatd;

- certificatul de cdsdtorie sau documentul care atestd schimbarea numelui, in copie

legalizatd;

- copie C.I.;

- folie plastic.

Nivehul II:
- portofoliuldidactic;

- chitanta care atestd achitarea taxei de sustinere a examenului la casieria universitdtii:
- adeverin(a de absolvire - rnLaster in domeniul de licen{d, copie legalizatii;
- diploma de licen{d in copie legalizatd;

- certificat absolvire nivelul I in copie legalizatd;

- certificatul de nagtere in copie legalizatd;

- certificatul de cdsdtorie saLu documentul care atestd schimbarea nurnelui, in cop:ie

legalizatd;



- copie C.I.;

- folie plastic.

Nivelul I - regim postuniversitarr:

- portofoliuldidactic;

- chitanta care atesti achitarea taxei de suslinere a examenului la casieria universitdtii:
- diploma de licentd in copie legalizatd;

- certificatul de nagtere in copie legalizatd;

- certificatul de cdsdtorie s;au documentul care atestd schimbarea numelui, in copie
legalizatd;

- copie C.I.;

- folie plastic.

Nivelul II - regim postuniversitar:

- portofoliuldidactic;

- chitanla care atestd achitareataxei de sustinere a examenului la casieria universit6lii;
- diploma de masterat universitar (cf. Legii 28812004), respectiv diplomd de licerrfd

pentru studii de lungd duratd (cf. Legii s4/r995) in copie legalizatd;
- diploma de licenJd (cf. Legii 28912004) in copie legalizatd;

- certificatul de absolvire a Nivelului I in copie legalizatd sau actul de studii respect,iv

diplomd liceu pedagogic/colegiu universitar pedagogic/licenJd c:u specializarea

,,pedagogia invd![mdntului primar qi pregcolar,';

- certificatul de naqtere in copie legalizatd;

- certificatul de cdsdtorie sau documentul care atestd schimbarea nrunelui, in copie

legalizatd;

- copie C.I.;

- folie plastic.

Portofoliul didactic de evalluare se realizeazd,in2 (dou$ exemplare, un exemplar se

depune la Secretariatul D.P.P.D., iar al doilea exemplar se va afla asupra cursantului in cadnrl
suslinerii acestuia in fa[a comisiei rJe evaluare.

Fiecare component[ a portofoliului va avea inscris numele cursantului lii va fi semnata

de cdtre acesta.

Dosarul cu portofoliul didactic de evaluare se depune la Secretariatul D.p.p..D. al
UniversitSlii ,,Constantin Brdncuqi" Tdrgu-Jiu, in perioada stabilitd pentnr inscrierea la
sesiunea de sus{inere.

La depunerea portofoliului cursantul va completa declara{ia pe proprrie r6spundere

conform cdreia componentele portofoliului sunt elaborate de catre acesta.



In situalia in care mai rnulli cursanli au componente identice in cadrul portofoliului
acesta se respinge.

II.4. SUSTINE]REA $I EVALUAREA PORTOFOLIULIJI

DE EVALUARE FINALA
Sus{inerea gi evaluarea portofoliilor are loc in perioada stabilitd gi conform planifir;drii

afiqate la avizierul D.p.p.D.

cadrul didactic coordonator va evalua portofoliul didactic
evaluare a acestuia notand fiecare componentd a portofoliului gi in
notelor va propune acordarea acestei note pentru portofoliu.

Portofoliul didactic de evaluare se susline oral infalacomisiei de evaluare.

Cursantul vaprezenta:

- compone[aportofoliului;

- aspectelor teoretice 9i practic-aplicative relevante in functie de fiecare componentd a

portofoliului;

- relevanla portofoliului in cadrul domeniului de studiu precum gi din perspectiv6

interdi scip I inard, pluridi soip rinard,, transdisciplinari.

- prezentarea poate fr realiz"atd" utilizdnd mijloace audio qi video, plange, grafice,etc.

Portofoliul este apreciat qi notat de c6tre membrii comisiei pebaza:

- verificdrii calitdtii elementelor componente ale portofoliului
- adecvarea elementelor pc,rtofoliului la criteriile psihopedagogice actuale;

- modului de prezentare gi srustinere a portofoliului didactic de evaluare,

Nota finald este acordati 1>e baza mediei aritmetice alcdtuite de rLota propus[ de

coordonator 9i nota propusd de citre comisie. Nota finald trebuie sd fie cel pu1;in 7 (gapte).

Contestatiile se depun in cel rnult 24 de ore de la finali zarea examenului de absolvire qi se

solulioneazd in termen de 24 de ore de la depunere , rczultatul fiind afiqat la avizierulD.p.p.D.

CAPITOLUL ilI. DISPOZITII FINALE
Prezenta Metodologie a fost aprobatl in gedinta Consiliului D.p.p.D. din data de 17.12.2015,

avizatd in gedinfa Consiliului de Administralie din data de 04.01.2016 gi aprobatd de Senatul
UniversitSlii ,,constantin Brdncugi" clin T6rgu Jiu in gedinta din data de 22.01.2016.
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Prof. univ. dr. Amelia Georgiana Boncea
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Anexa 1

Model fiqi evaluare portofoliu Nivelul I
Cursant:

Coordonator:

Data : Semndtura coordonatorului

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Amelia Georgiana BONCEA

r| 
1Vtut"-Lyyt

Nr.crt. Com pon enta portofoliulu i Nota acordati
l. Referat
) Fiqa psfrhopedagogici

3.
Model programi analitici
disciplini opfionali

4. Planificare calendaristici
J. Proiect didactic I
6. Proiect didactic 2
7. Nota propusd: cifre(litrere)



Anexa 2

Model figi evaluare portofoliu Nivelul II

Cursant:

Coordonator:

Tipul de portofoliu: liceaVpostliceaUuniversitar

Data :- Semnitura coordonatorului

DTRECTO&
Prof. univ. dr. Amelia Georgiana BONCEA

Nr.
crt. Cromponenta portofoliului

-
liceallposflicealluniversitar

Nota acordati
Tipul

portofoliului
l. referat referat referat) Fisa psihopedaposici Studiu caz Studiu caz

3. Programl analitiici
opfional

Programl
analitici
oPtional

Figa
disciplinei

4"
Palnificare
calendaristici

Planificare
calendaristici

Programa
analitici

J. Proiect didactic I Proiect
didactic 1

Proiect
didactic I

6. Proiect didactic 2;
Proiect
didactic 2

Proiect
didactic 2

7.
Nota propusi:
cilfre(litere)


