
 Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic este singura structură academică care 
asigură formarea psihopedagogică şi dobândirea 
competenţelor pentru profesia didactică, asigurând  
dreptul de a profesa în sistemul de educaţie (nivelul 
preuniversitar, postliceal), în calitate de cadru 
didactic. DPPD este o structură acreditată a 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 
abilitată să asigure pregătirea și perfecționarea 
pedagogică, psihologică, didactică și practică a 
studenților și absolvenților de învățământ superior. 

 Conform legislaţiei în vigoare: Un absolvent de 
studii  superioare din învăţământul superior poate 
dobândi certificarea competenţelor pentru profesia  
didactică  didactică  pe baza  absolvirii cursurilor 
Programului de formare psihopedagogică şi 
obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., 
Nivel I(pentru învăţământul antepreşcolar, 
preşcolar, primar şi gimnazial), respectiv Nivel 
II(pentru învăţământul liceal şi postliceal).   

 Absolvenţii de studii superioare   care nu au parcurs 
Programul de formare psihopedagogică prin 
D.P.P.D. pe parcursul studiilor de licenţă pot urma 
acest program de studii în regim postuniversitar pe 
baza  diplomei de licenţă însă  numai în regim cu 
taxă, conform O.M.E.N. 3850/02.05.2017.  

 Planul de învăţământ după care se desfăşoară 
Programul de formare psihopedagogică este cel 
aprobat de M.E.N prin O.M.E.N. 3850/02.05.2017 

 La încheierea parcurgerii programului de formare 
psihopedagogică  absolvenţii dobândesc  
Certificatul de absolvire în profesia didactică pentru 
învăţământul preuniversitar şi universitar, în 
specializarea (monospecializare sau dublă 
specializare) diplomei de licenţă / master. 

 Certificatul de absolvire al Programului de formare 
psihopedagogică este recunoscut în Uniunea 
Europeană. 

 
 

 
 
 
 

 

INFORMAȚII  
 
 

Secretariat DPPD: Str. Griviţei nr.1 
Telefon 40-253-223188 

Fax 40-253-223188 
E-mail dppd@utgjiu.ro 

 

 
 
 
 
   Înscrierea se face simultan cu înscrierea la facultate, 

iar dosarele se completează la Secretariatul 
Departamentului pentru Pregătire a Personalului 

Didactic și Formare, în perioada 25.09.2017-
20.10.2017  

 
   Program zinic: 9oo-15oo 

 
SUSTINERE INTERVIU: 25.09.2017-20.10.2017 
AFIŞAREA REZULTATELOR INTERVIULUI: 

21.10.2017 
 
 

 Interviul se va susţine conform 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

programului de studii psihopedagogice din cadrul 
DPPD al Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Tg-

Jiu (www.utgjiu.ro/Facultăţi/DPPD)  
OM nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 
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Oferta educaţională 
 

 Programe de studii psihopedagogice, pentru 
absolvenţii de licență care optează şi pentru cariera 
didactică. 

Nivel I - Formare psihopedagogică iniţială 
(licenţă – 30 credite ECTS) – pentru învăţământul 
preuniversitar obligatoriu. Nivelul I se poate efectua în 
regim de subvenţie de la bugetul de stat sau în regim cu 
taxă, în funcţie de regimul în care studenţii sunt 
înmatriculaţi la specializarea de bază în cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
Programul de formare psihopedagogică pentru studenți 
durează 3 ani. 

Nivel II - Formare psihopedagogică de 
aprofundare (masterat - 30 credite ECTS) – pentru 
învăţământul liceal, postliceal. Regimul studiilor la 
Nivelul II, pe parcursul studiilor de masterat, este același 
cu cel pe care masterandul îl are în cadrul studiilor de 
masterat la care este înmatriculat. 

• Înscriere Nivel I: 
- perioada de înscriere: 25.09.2017 - 20.10.2017 
- Studenții bugetați – nu plătesc taxă 
- Taxa de scolarizare este de 500 lei/an pentru studentiii 
UCB cu taxă 

Acte necesare pentru înscrierea Nivel I - studenţi: 
 fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere;  
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, anul 

de studii de licenţă şi regimul de finanţare; 
 copie certificat de naştere, iar dacă este cazul şi acte 

doveditoare privind schimbarea numelui; 
 copie xerox C.I.; 
 chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la 

concursul de admitere; 
 rezultatul interviului; 
 actul adiţional la contractul de studiiȘ 
 dosar mapă. 
• Înscriere Nivel II: 

- perioada de înscriere: 25.09.2017 - 20.10.2017 
- Masteranzii bugetați – nu plătesc taxă 

- Taxa de şcolarizare este de 700 de lei/an pentru 
masterazii UCB; 
Acte necesare pentru înscrierea Nivel II- masteranzi: 

 fişa tip de înscriere pentru concursul de 
admitere;  

 adeverinţă din care să rezulte calitatea de 
masterand (inclusiv domeniul) şi anul de studii 
de masterat; 

 copie certificat de naştere, iar dacă este cazul şi 
acte doveditoare privind schimbarea numelui; 

 copie xerox C.I.; 
 diploma de licenţă însoţită foaia 

matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau 
orice alt document de studiu din care să rezulte 
parcursul universitar, în copie certificată 
”conform cu originalul” de către personalul 
compartimentului secretariat sau copie 
legalizată; 

 certificatul de absolvire a Nivelului I în copie 
certificată ”conform cu originalul” de către 
personalul compartimentului secretariat, copie 
legalizată sau adeverinţă de absolvire; 

 chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la 
concursul de admitere; 

 rezultatul interviului; 
 actul adiţional la contractul de studii,  
 dosar mapă. 

 Programe de studii psihopedagogice- forma de 
învățământ postuniversitar, pentru absolvenţii de 
licență/master, precum si absolvenţii cu diplome de 
licenţă/master obţinute în străinătate, cetăţeni 
români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană, care au 
atestat de echivalare sau recunoaştere emis de 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor, care optează şi pentru cariera didactică 

 Nivel I postuniversitar- Formare psihopedagogică 
iniţială (licenţă) – pentru învăţământul preuniversitar 
obligatoriu. Nivelul I se poate efectua în regim cu taxă, 
la specializarea de bază (diploma de licență). Programul 
de formare psihopedagogică pentru studenții la cursul 
postuniversitar durează 1 an. 

• Înscriere Nivel I - postuniversitar: 
- perioada de înscriere: 25.09.2017 - 20.10.2017 
- Taxa de scolarizare este de 1600 lei  
Acte necesare pentru înscrierea la Nivel I- 
postuniversitar: 

 fişa tip de înscriere pentru concursul de 
admitere;  

 diploma de licenţă  însoţită de foaia 
matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau 

orice alt document de studiu din care să rezulte 
parcursul universitar, copie certificată "conform 
cu originalul" de către personalul 
compartimentului secretariat sau copie 
legalizată,; 

 copie certificat de naştere, iar dacă este cazul şi 
acte doveditoare privind schimbarea numelui;  

 copie xerox C.I.; 
 adeverinţă medicală eliberată de medicul de 

familie care să certifice că sunt apţi pentru 
profilul sau specializarea la care se înscriu; 

 chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la 
concursul de admitere; 

 rezultatul interviului; 
 dosar mapă 
Nivel II postuniversitar - Formare 

psihopedagogică de aprofundare (masterat) – pentru 
învăţământul liceal, postliceal. 

• Înscriere Nivel II- postuniversitar: 
- perioada de înscriere: 25.09.2017 - 20.10.2017 
 - Taxa de scolarizare este de 1600 lei  
Acte necesare pentru înscrierea la Nivel II -
postuniversitar: 

 fişa tip de înscriere pentru concursul de 
admitere;  

 diploma de master în domeniul diplomei de 
studii universitare de licenţă, însoţită de foaia 
matricolă/suplimentul la diploma de master, 
ambele în copie certificată ”conform cu 
originalul” de către personalul 
compartimentului secretariat sau copie 
legalizată; 

 copie certificat de naştere, iar dacă este cazul şi 
acte doveditoare privind schimbarea numelui; 

 copie xerox C.I.; 
 adeverinţă medicală eliberată de medicul de 

familie care să certifice că sunt apţi pentru 
profilul sau specializarea la care se înscriu; 

 certificatul de absolvire a Nivelului I (copie 
legalizată) sau adeverinţă de absolvire; 

 chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la 
concursul de admitere; 

 rezultatul interviului; 
 dosar mapă  


