METODOLOGIA
privind organizarea qi desfigurarea examenelor de finalizare a studiilor
la programul de formare psihopedagogicr din cadrur Departamenturui pentru
Pregdtirea Personalului Didactic,
pentru anul universitar 20lj _2019

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art'I,

organizarea gi desfbgurarea examenului de finalizare a studiilor in cadrul
Dcpaltamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic se face pe baza prezentel
Metodologii elaborate in conformitate cu urmdtoarele acte normauve:

a) Legea nr. ll20l1

-

Legea EducaJiei Nafionale cu modificdrile

si

completdrile

ulterioare;

b) OMBN nr. 3850 din 02.05.2017 privind aprobarea

Metodologiei-cadru de organizare a

programelor de formare psihopedagogicd in cadrul instituliilor de invdfdmAnt superior
acreditate in vederea certificdrii competenlelor pentru profesia didacticd;

c)

Regulamentul privind organizarea gi desldgurarea examenelor de finalizare a studiilor

in cadrul Universitdlii ,,Constantin Brdncuqi', din Tdrgu-Jiu.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA $I
ittscRrpRna LA EXAMENUL DE ABSoLvIRE
Art.2. (l) Programul de formare psihopedagogicd nivelurile I pi II de certificare pentru
profesia didacticd se finalizeazd crl examen de absolvire.

Art'3' (1) Examenul de absolvire

constd

in elaborarea gi suslinerea unui porlofoliu

didactic corespunzitor fiecdrui nivel al programului de formare.

(2) Portotbliul didactic esle un pachet de documente care reflectd sintetic nivelul si calitatea
competenlelor dobdndite de cursanli prin parcurgerea programului de formare
psihopedagogicd.

Art.4. (1) Participatea cursantului la examenul de absolvire este conditionati de
promovarea tutulor examenelor gi colocviilor prevdzute in planul de invdlimdnt al
programului de formare psihopedagogicd la care este inscris.
(2) Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele doui niveluri de certificare este cotat cu

5

credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor 9i activitdlilor didactice din
curriculurnul programului de formare psihopedagogicd gi se susfine in sesiuni de absolvire

stabilite prin structura anului universitar la Departamentul pentru Pregdtirea personalului
Didactic.

(3) Examenul de absolvire se poate sustine in trei sesiuni (doud in anul curent gi
una in anul
unnator).

(4) Calendarul organizdrii qi desfEgurdrii examenului de finalizare a studiilor este propus
de
Consiliul Deparlamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic $i aprobat de cdtre Senatul
universitar.

Art.S.

(l)

cursanfii care au finalizat programul de tbrmare psihopedagogicd se pot
prezenta la examenul de absolvire in orice sesiune stabilitd pentru susJinerea acestuia.

Art.6' (l) Comisia de finalizare a studiilor

ale programului de formare

se stabilegte unitar pentru

nivelurile I qi II

psihopedagogicd, fiind propusd de consiliul Departamentului

pentrr: Pregdtirea Personalului Didactic i aprobatd de Senatul universitar.

Art'7. ( 1) Absolvirea programelor de formare psihopedagogicd se finalizeazd cu
obtinerea certificatului de absolvire, corespunzdtor nivelului programului de formare
psihopedagogicd absolvit.

(2) Absolvenlii cu diplomd de licenld care au finalizat programul de formare psihopedagogrca
de 30 de credite gi au promovat examenul de absolvire, cofespunzator nivelului I de ceftificare

pcnrlu plofbsia didactica, oblin certificatul de absolvire
psihopedagogici

-

nivelul

I,

care

le

acordd dreptul de

a

a

programului

de

formare

ocupa posturi didactice in

invdldmAn tul antepre gcolar, pregcolar, primar gi gimnazial;

(3) Absolvenlii unui program de master in domeniul diplomei de licenld, care au finalizat
programul de formare psihopedagogicd corespunzdtor a 60 de credite qi au promovat
examenul de absolvire, corespunzetor nivelului

II

de cerlificare pentru profesia didacticd,

ob;in certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogicd

- nivelul II, care le

acordd dreptul de a ocupa posturi didactice in invdJdmAntul liceal 9i postliceal.

Art.8. (1) inscrierea la examenul de absolvire se

realizeazd.

in perioada stabilitd p1n

structula anului universitar la Departamentul pentru Pregitirea Personalului Didactic

(2)

Dosarul pentru inscrierea

la

examenul

de absolvire se depune la

secretariatul

Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic ai contine urmdtoarele documente:

Nivelul I:
a) cerere tlp;
b) portotbliul didactic;

c) chitanla justificativa de achitare a taxei
d) adeverin{a de absolvire

-

licenJd,

de susJinere a examenului de absolvire;

in copie certificatd ,,confom cu originalul,, de c[tre

personalul compartimentului secretariat sau copie legalizald;

e) certilicatul de nagtere

in copie certificatd ,,conform cu originalul', de

cetre personalul

compartimcntulur secretarial sau copie legahzati;

t)

celtificatr-rl de cdsdtorie sau documentul care atesta schimbarea numelui, in copie ceftificatd

'.cotrlbrnr cu originalul" de c5.tre personalul compartimentului secretariat sau copie \egalizatA;
g) copie c.I. certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul compartimentului

secreta at,
Nivelul II:
a) cerere tlp;

b) portotbliul didactic;

c) chitanla j ustificativd
d) adeverinfa de

de achitare a taxei de suslinere a examenului de absolvire;

absolvire

master

in domeniul diplomei de

licenJd,

in copie certificatd

..confbrnr cu originalul" de cdtre personalul comparlimentului secretariat sau copie legalizattL;

e) diploma de licenla insolita de suplimentul la diplomd, ambele in copie certificatd ,,conforn.r
cr.r originalul" de catre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatit;

f)

celtificat absolvire nivelul I insofit de foaia matricolf,, ambele in copie certificat6 ,,conform
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;
g) cefiificatul de nagtere

in

copie certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul

conlpartlmentului secretariat sau copie legalizatd;

h) cet'tificatuJ de cdsdtorie sau documentul care atestd schimbarea numelui, in copie certificatd
,.conform cu originalul" de cdtre personalul comparlimentului secretariat sau copie legalizatit;

i)

copie C.l. certificat[ ,,conform cu originalul" de cdtre personalul compartimentului

secretariat.

Nivelul | - regim postuniversitar:
a) cerere Ilpl
b) porto ioliul didactic;

c) chitanla j ustificativd de achitare a taxei de sustinere

a examenului de absolvire;

d) diploma de licenld insolitd de foaia matricold./suplimentul la diplomh, ambele in copre
certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie
legalizata;

e) certificatul de nagtere

in copie certificatd ,,conform cu originalul" de catre personalul

comparti mentului secretariat sau copie le galizatd;

f)

certificatr:l de cdsetorie sau documentul care atesta schimbarea numelui, in copie certificat5

..cotrf<rrnr ctt

g) copie

originalul" de cdtle personalul compartirnentului secretariat sau copie legalizatd',

C.l. ccltificata .,conform cu originalul" de cdtre personalul

secretaflat.

Nivclul II - regim postuniversitar:
a) cerere tlD:

compartimentulr-ri

b) portofoliul didactic;

c) chitanla justificativA de achitare

a taxei de suslinere a examenului de absolvire;

d) diploma de master insolitd de suplimentul la diplomd, ambele in copie certificatE ,,conform
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;
e) diploma de licenli insolitd de suplimentul la diplom6, ambele in copie certificatd
,,conform
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;

f)

certificat absolvire nivelul I insolit de foaia matricold, ambele in copie certificat[ ,,conform
cu originalul" de cdtre personalul comparlimentului secretariat sau copie legalizatd, sau
diplomd de liceu pedagogic/colegiu universitar pedagogic/licentd cu specializarea ,,pedagogia
inv6!dmAntului primar gi preqcolar";

g) certilicatul de nagtere

in copie certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre

personalul

compartimentului secretariat sau copie legalizald;

h) certificatul de cdsdtorie sau documentul care atestd schimbarea numelui, in copie certificatd
,,conform cu originalul" de c6.tre personalul compartimentului secretariat sau copie \egaliza6;;

i)

copie

c.l.

certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul compartimentului

secretariat.

Art.9.

(l)

Portofoliul didactic de evaluare se depune la secretariatul Depaftamentului

pentru Pregdtirea Personalului Didactic intr-un exemplar in perioada de inscriere la examenul
de absolvire.

(2) La depunerea porlofoliului cursantul va completa declaraJia pe propria

rdspundere

conform cdreia componentele porlofoliului sunt elaborate de cAtre acesta.

(3)

Pentru cefiificarea ,,conform cu originalul" a documentelor care vor

este obligatorie prezentarea actelor

fi

depuse

in

copre

in original.

CAPITOLUL III. CONTINUTUL, SUSTINEREA $I EVALUAREA
PORTOF'OLIULUI DE EVALUARE FINALA

Art,10. (l ) Portofoliul este lbrma de evaluare finald a programului de formare
psihopedagogic6, nivelulile I qi II pentru profesia didacticd, corespunzator a cate 5 puncte de
credit transferabile.
(2) Portofoliului didactic pentru NIVELUL I conline:

a) eseu argumentativ de 400-500 de cuvinte la o disciplind din planul de invdtdmAnt
pregdtirii psihopedagogice specifice nivelulul I;
b) fiqa psihopedagogici a elevului din invitdmAntul obligatonu;

al

c) prograrld analiticd pentru o disciplini oplionala (elaboratd de studen/cursant) din Aria
cuniculara specificd domeniului de predare a cwsantului conform tipului de cuniculum in
care disciplina opjionald propusd se incadreazb

(Cuniculum la decizia gcolii-CD$);

d) planilicare calendaristicd la disciplina de specialitate a cursantului (pe unitdli de invdgare qi
leclii) pentru un an qcolar in care disciplina este studiatd;
e) doud proiecte didactice (proiect didactic Ai scenariul de desfEqurare a activit6tii didactice)
pentru doud tipuri de leclie (lectrie de predare - invdlare qi lectie de evaluare) la disciplina oe
specialitate a studentului/cursantului,

(3) Studenfii / cursantii care urmeazd dubld specializare vor realiza un proiect didactic pentru
plima specializare gi un proiect didactic la a doua specializare.
(4) CLtrsanlii Nivelului

ll pot alege portofolii

didactice pentru invAFmentul liceal, postliceal $i

universitar.

A. Portofoliu didactic de evaluare pentru

invifimantul preuniversitar - liceal confine:

a) eseu argumentativ de 400-500 cuvinte la o disciplind din planul de invdl[mdnt al pregitirii
psihopedagogice specifice nivelului II;

b) ligd psihopedagogicd

a

elevului (nivel liceal);

c) programd analitici pentru o disciplini optionali (elaborat5 de masterand/cursant) din Arra
curricular5. specificd domeniului de predare a cursantului, conform tipului de curriculum in
care disciplina opJionald propusd se incadreazd (cuniculum

Ia decizia gcolii-cDg) - nivel

liceal;

d) planificare calendaristicd la disciplina de specialitate a cursantului (pe unitdli de invd{are

q;r

lecJii) pentru un an gcolar in care disciplina este studiate - nivel liceal;

e) doui proiecte didactice (proiect didactic qi scenariul de desfEgurare a activitdlii didactice)
pentru doud tipuri de leclie Ia disciplina de specialitate a cursantului - nivel liceal.

B. Portofoliu didactic de evaluare pentru invlfdmAntul postliceal confine:

a) eseu argumentativ de 400-500 cuvinte Ia o disciplind din planut de invdJdmdnt al pregitirii
psihopedagogice specifice nivelului II;

b) studiu de caz:

c) programd analiticd oplionala pentru un modul din domeniul de predare al cursantului

-

nivel postliceal;

d) planificarea calendaristicd pentru un an gcolar sau semestru in care modulul este studrat nivel postliceal;

e) doud proiecte didactice (proiect didactic qi scenariul de desiiqurare
pentru douA activitali didactice din cadrul modului - nivel postliceal.

a

activitatii didaclce.T

C. Portofoliu didactic de evaluare pentru invtrfimAntul universitar con{ine:

a) eseu argumentativ de 400

- 500 cuvinte la o disciplind

din planul de invaFmant al

pregdtirii psihopedagogice specifice nivelului II;
b) stud iu de caz:

c) figa disciplinei

gi

programa analiticd a disciplinei (obligatorie, oplionald, facultativ6)

pentru o disciplind din domeniul de predare al cursantului - nivel universitar.

d) doud proiecte didactice (proiect didactic Ai scenariul de desfEgurare a activitdlii didactice)
pentru doud ttpuri de activi6li didactice din cadrul cursului, seminarului, Iucrdrilor practice
sau a lucrf,rilor de laborator - la disciplina de specialitate a cursantului -

III.l.

Elaborarea portofoliului didactic de evaluare

Art.ll. (1) Realizarea portofoliului
ind

nivel universitar.

didactic de evaluare este rezultatul activitdtii

ividualc a cursantului.

(2) Numdrul de poftofolii pe care un cadru didactic le poate coordona este aprobat

de

Consiliul Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic in funclie de numdrul

gi

specializarea cursan{ilor pentru fiecare an universitar.

(3) Tematica eseurilor argumentative gi bibliografia corespunzAtoare este propusA de cadrele
didactice ale Depanamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, conform disciptinelor

din planul de invdldmant gi aprobatd de consiliul Departamentului pentru

pregdtirea

Personalului Didactic.

(4) cadrete didactice care propun teme pentru

elaborarea eseurilor argumentative

coordoneazd cursanlii in elaborarea pofiofoliului.

(5) Cursanlii aleg o tema pentru elaborarea eseului argumentativ qi in baza unei cereri depuse
la secretariatul D.P.P.D solicitd aprobarea acesteia.

Art.12.

(l)

Suslinerea gi evaluarea portofoliilor are loc in perioada stabilit5, conform

planificdrii afigare \a avizierul Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic.

(2) Membrii comisiei evalueazd" portofoliul didactic, completeazd figa de evaluare notdnd
fiecare componentd a portofoliului gi propun nota pentru portofoliu.
(3) Cursanlii sustin ponofoliul didactic in fala comisiei de evaluare prezentAnd:

a) componeJa portofoliului;
b) aspecte teoretice
oortofoliului:

gi

practic-aplicative relevante

in

funclie de fiecare componentd.

a

c) relevanla portolbliului

in

cadrul domeniului de studiu, precum

gi din

perspective

inteldisciplinare, pluridisciplinare, transdisciplinare;
(4) Prezentarea poate fi realizatd utilizdnd mijloace video, plange, grafice, etc.

Art.13. (1) Potofoliul

este apreciat gi notat de cdtre fiecare membru al comisiei avdnd

in vedere:
a) calitatea elementelor componente ale portofoliului;
b) adecvarea elementelor portofoliului la criteriile psihopedagogice actuale;

c) modul

de prezentare gi suslinere a porlofoliului didactic in fala comisiei de evaluare.

(2) Nota finald se calculeazd ca medie aritmeticd a notelor propuse de fiecare membru al
cornisiei de evaluare qi trebuie sd fie cel puJin 7 (gapte).

CAPITOLUL IV. DISPOZITII F'INALE

Art.l4' (l)

Prezenta Metodologie

a fost aprobatd in

qedinta consiliului

Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic din data de 04.12.2017, avizatd in
gedinla consiliului de Administrafie din data de 05.12.2017
9i aprobatd in gedinfa Senatului
UniversitAtii ,,Constantin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu din data de 14.12.201'7

(2)

Responsabild pentru corectitudinea datelor inscrise

Metodologii este doamna E.l. dr. Adina Milena T6tar
Pregdtirca Pelsonalr"rlui Didacttc.

-

in

.

cuprinsul prezentei

Director al Departamentului

oenrrr.r

Anexa
Model figd de evaluare a portofoliului

_

I

Nivelul I

Cursant:

Coordonator:

Componenla poraofoliului

Model programa anilirica _-dEiiplina

Proiect didactic 2

Data,

Semnbtura coordonatorul ui,

DIRECTOR.

Anexa 2
Model fi;d de evaluare a portofoliului - Nivelul II

Cursant:

Coordonator:

Tipul de ponololiu: Iiceal/posrlicealiuniversirar

Componenfa /Tipul portofoliului

Fiqa disciplinei
Planifi care calendaristicd
Proiect didactic I
Proiect didactic 2

Proiect didactic I

Data,

Proiect didactic

I

Semndtura coordonatorul ui,

DIRECTOR.

