METODOLOGIA
privind organizarea

gi desflqurarea examenelor de

finalizare a studiilor

la programul de formare psihopedagogici din cadrul Departamentului pentru

Pregitirea Personalului Didactic,
pentru anul universitar 2018'2019

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art.l.

a studiilor in cadrul
lui pentru Pregltirea Personalului Didactic se face pe baza prezentei
Organizarca qi desfd$urarea examenului de finalizare

gii elaborate in conformitate cu urmdtoarele acte normative:
a)

Legeam.ll20ll

- Legea Educaliei Nalionale cu modificdrile gi completirile ulterioare;

b) OMEN nr. 3850 din02.05.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a

programelor de formare psihopedagogicd in cadrul institufiilor de invdfdmdnt superior
acreditate in vederea certificdrii competenfelor pentru profesia didacticd;

OMEN m.412912018 din 16 iutie 2018 privind modificarea qi completarea anexei la
Ordinul ministrului educaliei nalionale nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei
cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogicd prin departamentele de
specialitate clin cadrul instituliilor de invdfdm6nt superior acreditate

in

vederea

certificlrii competentelor pentru profesia didacticd;

d)

Regulamentul privind organizarea gi desfb$urarea examenelor de finalizare a studiilor

in cadrul UniversitSlii ,,Constantin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu'

CAPITOLUL

il. ORGANIZAREA $I

lNscnrunnA LA EXAMENUL DE ABSoLvIRE
Art.2. Programul de formare psihopedagogicd Nivelurile

I si II

de certificare pentru

didacticd se frnalizeazd cu examen de absolvire'

Art.3. (1) Examenul de absolvire

constS

in

elaborarea

gi susfinerea unui portofbliu

ic corespunzdl"or ftecdrui nivel al programului de formare'
(2
sir

portofoliul didactic este un ansamblu de lucrdri elaborate de cdtre cursant care reflecti
ic nivelul gi calitatea competenlelor dobdndite de cursanti prin parcurgerea programului
formare psihopedagogicd'

Art.4. (1) Participarca cursantului la examenul de absolvire
este condifionat5 de
tuturor examenelor gi colocviilor prevdzute in planul
de invdtdmAnt al
gramului de formare psihopedagogicd la care
este inscris.
Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele
doud niveluri de certificare este cotat cu
5
distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor gi
activitEtilor didactice din
iculumul prograrmului de formare psihopedagogicd gi
se sustine in sesiuni de absolvire

'

ilite prin structura anului universitar la Departamentul pentru pregdtirea personalului
Didactic.
Examenul de absolvire se poate susfine in trei sesiuni (doud
in anul curent gi una in anul
Calendarul organizdrii gi desfdqurdrii examenului de
frnalizare a studiilor este propus de
iliul Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic aprobat
de cdtre Senatul
ai

Art.S. cursanfii care au finarizat programul de formare psihopedagogicd
se pot
la examenul de absolvire in orice sesiune stabilitii pentru
susfinerea acestuia.

Art'6' Comisia de finalizare a studiilor se stabilegte unitar pentru
Nivelurile I si II

ale

lui de formare psihopedagogicd, fiind propus[ de consiliul Departamentului
pentru
Personalului Didactic gi aprobatd de Senatul universitar.

7' (l) Absolvirea programelor de formare psihopedagogicd se
finalize azd, cu obfinerea
ficatului de absolvire, corespurzdtor nivelului programului
de formare psihopedagogic6
vit.
(2)
de

lventii cu diplomd de licentd care au finalizatprogramul de
formare psihopedagogicd
de credite gi au promovat examenul de absolvire, corespunzator
Nivelului

I

de

tcare pentru pro:lesia didacticd, obJin certificatul
de absolvire a programului de formare

-

nivelul

I,

care

le acordi dreptul de a

ocupa posturi didactice in

I antepregcolar, pregcolar gi general obligatoriu;

Absolvenfii unui program de master, care
pedagogicd corespunzdtor

r

Nivelului

II

au finalizat programul de formare

a 60 de credite gi au promovat examenul de absolvire.

de certificare pentru profesia didacticd, obtin certificatul

vire a programului de formare psihopedagogicd

-

de

Nivelul II, care le acordd dreptul de a

posturi didactice la toate nivelurile sistemului national
de invdJdmant preuriversitar.

Art'8' (1) inscrierea la examenul de absolvire se rcalizeazii in perioada
stabilitd prin
anului universitar la Departamentul pentru Pregdtirea Personalului
Didactic.

la

Q)

pentru inscrierea

De

lui pentrru Pregdtirea Personalului Didactic confine
urmdtoarele documente:
ai

examenul

2

de absolvire se depune la

secretariatul

a cerere

tip;

b portofoliul didactic;
c.

chitanla justificativd de achitare a taxei de susfinere a examenului de absolvire;

d adeverinfa de absolvire a studiilor universitare licenfd,

in copie certificatd ,,conform

cu

ginalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;
certificatul de naqtere in copie certificatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul
partimentului secretariat sau copie legalizatd;
certificatul de cds;Storie sau documentul care atesti schimbarea numelui, in copie certificatd
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;

C'I. certilicatd ,,conform cu originalul" de cdtre personalul

N

ul

II:
tip;

a)

b)
c)

compartimentului

rtofoliul didactic;
hitanla justif,rcatjivd de achitare a taxei de susfinere a examenului de absolvire:

d)

infa de absolvire a studiilor universitare de master, in copie certificatd
,,confornr cu
ul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie regalizatd;

e)

iploma de licenfii insoJitd de suplimentul la diplomd, ambele in copie certificata,,conform

cu
D

iginalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;

ificat absolvire Nivelul

I

insoJit de foaia matricold, ambele

in

copie certificati

cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;

ificatul de nagtere

in copie

certificatd,,,conform cu originalul" de cdtre personalul

ui ser:retariat sau copie legalizatd;
hcatul de cdsiitorie sau documentul care atestd schimbarea numelui, in copie certificatd
brm cu originalul" de c[tre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;

ie C.I. certificatd

,,conform cu originalul" de cdtre personalul compartimentului

iat.

Ni

ul I

-

regim postuniversitar:

a)

b)
c)

liul didactic:
hitanta justificativd de achitare a taxei de susfinere a exirmenului de absolvire:

diploma de licenfd insofitd de foaia matricold/suplimentul
la diplomd, ambele in copie
tificatl
"confornl cu originalul" de cdtre personalul compartimentului
secretariat sau copie

certificatul de nagtere

in copie

certificatd ,,conform cu originalul,, de cdtre personalul
imentului secretariat sau copie legalizatd;

certificaful de cisdtorie sau documentul care atestd
schimbarea numelui, in copie certificatd
cu originalul" de cltre personalul compartimentului
secretariat sau copie legalizatd;

copie

ul
a)

b)
c)
d)
cu
e)

cu
D

sau

C'I'

certilicatd ,,conform cu originalul" de citre personalul
compartimentului

II - regim postuniversitar:
tip;

foliul didactiic:
itanfa justificativd de achitare a taxei de suslinere
a examenului de absolvire:
iploma de masterr insofitd de suplimentul la diplomd, ambele

in copie certificat6,,conform

iginalul" de cdtre personalul compartimenfului secretariat
sau copie legalizatd;
de licenfd insolitd de suplimentul la diplomi, ambele
in copie certificatd,,conform

ul" de cdtre personalul compartimentului secretariat sau copie legalizatd;
absolvire Nivelul I insofit de foaia matricold, ambele
in copie certificatd
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului secretariat
sau copie legalizatFa
diplomd de liceu pedagogic / colegiu universitar pedagogic
/ licen[d cu speciali zarea
gia invdfdmdntului primar qi preqcolar,,;

ificatul de nagtere in copie certificatd ,,conform cu originalul,,
de cdtre personalul
ui secretariat sau copie legalizatd;

ificatul de cdsdtorie sau documentul care atestd schimbarea
numelui, in copie certificati
cu originalul" de cdtre personalul compartimentului
secretariat sau copie legalizatd;
ie C'I' certificatil,,conform cu originalul" de cdtre personalul
compartimenfului
secretariat.

Art'g' (1)

Portofoliul didactic de evaluare se depune la secretariatul Departamentului
Pregdtirea Personalului Didactic intr-un exemplar in perioada
de inscriere la examenul
de

depunerea portofoliului cursantul

va completa declarafia pe propria

r[spundere

cdreia componentele portofoliului sunt elaborate de
c6tre acesta.

certificarea ,,conform cu originalur" a documentelor care vor
igatorie prezentarea actelor in original.

fi

depuse

in copie

CAPITOLUL

ilI.

CONTINUTUL, SUSTINEREA $I EVALUAREA
PORTOFOLIULUI DE EVALUARJ FINALA

Art.10. (1) Portofoliul este forma de evaluare finald a programului de formare
gic[, Nivelurile I

qi

II pentru profesia didacticd, corespunzdtor a c6te 5 puncte

de

t transferabile.

Portofoliului didactic pentru NIVELUL I confine:
eseu argumentativ de 400-500 de cuvinte

la o disciplind din planul de invdfdmdnt al

irii psihopedagogice specifice Nivelului I;
fiqd psihopedagogicd a

elewlui din invifim6ntul obligatoriu;

planihcare calendlaristicd la disciplina / modulul de specialitate a cursantului;
proiectul rurei unitiifi de invdfare - dupd modelul exersat gi aplicat la disciplina practicd pedagogicd;

doud proiecte diclactice (proiect didactic qi scenariul de desftqurare a activitdfii didactice)
doud tipuri de leclie la disciplina / modulul de specialitate astudentului / cursantului.

Studenfii / cursanJii care urme.Lzd dubld specializare vor realiza un proiect didactic pentru
specializare

qii

un proiect didactic la a doua specializare.

Cursanlii Nivelului II pot alege portofolii didactice pentru invdfdm6ntul liceal gi postliceal.
(5

Portofoliului didactic pentru NIVELUL

II

confine:

a) eseu argumentativ de 400-500 cuvinte la o disciplind din planul de invdfdmAnt al preg6tirii

hopedagogice specifice Nivelului II;
b) figd psihopedagogicd a elevului;
c) planificare calendaristicd la disciplina de specialitate a cursantului (pe unitdli de invdlare gi

ii) pentru un an ;rcolar in care disciplina este studiatd

- nivel liceal;

planificare calenclaristicd la disciplina / modulul de specialitate a cursantului;
proiectul unei unLitdli de invdlare

-

dupd modelul exersat qi aplicat la disciplina pra<>ticd

gogicd;
doud proiecte diclactice (proiect didactic qi scenariul de desfbqurare a activitilfii didactice)
doud tipuri de leclie la disciplina/modulul de specialitate a cursantului

- nivel liceal;

studiu de caz pri'vind o problematic[ din domeniul comunic[rii educaJionale / consilieii

Art.ll.

I

(1) Realizarea portofoliului didactic de evaluare este rezultatul activitdtii

viduale a cursantului.

Numdrul de portofolii pe care un cadru didactic le poate coordona este aprobat

de

iliul Departamr:ntului pentru Pregdtirea Personalului Didactic in funclie de numdrul

qi

ializarea cursantilor pentru fiecare an universitar.
5

Tematica eseurilor argumentative gi bibliografia corespunzdtoare este propusd
de ca<lrele
ale Departamentului pentru Pregdtirea Personalului Didactic, conform
disciplirrelor
planul de invafamdnt qi aprobatd de Consiliul Departamentului
pregdtirea

pentru

ului Didactic.
Cadrele

didac;tice care propun teme pentru elaborarea eseurilor argumentative
cursanlf ii in elaborarea portofoliului.

(s Cursanfii aleg o temd pentru elaborarea eseului argumentativ
gi in baza unei cereri depuse
Ia

I

D.P.ll'D solicitd aprobarea gi coordonarea portofoliului didactic

Art.l2. (l)
ificdrii afi$ate

Siusfinerea gi evaluarea

componentd

a)

b)

portofoliilor are loc in perioada stabilitd, confbrm

la. avizierul Departamentului pentru Pregdtirea personalului
Didactic.

Membrii comisiei

(3 Cursanlii suslin

cle evaluare.

ia

evalueazd"

portofoliul didactic, completeazd fiqa de evaluare not6nd

portofoliului gi propun nota pentru portofoliu.

portofoliul didactic in fafa comisiei de evaluare prezent6nd:

mponenfa portofoliului;
teoretice gi practic-aplicative relevante ?n fwrctie de fiecare componenti
a portofoliului;

in

c)

evanla portofcrliului

I

isciplinare, pluridisciplinare, transdisciplinare;

cadrul domeniului de studiu, precum

qi din

perspective

(4 Prezentarea poate: firealizatd,utilizand mijloace video, plange, grafice
etc.

Art.13. (1) Portofoliul este apreciat gi notat de cdtre fiecare membru al comisiei avdnd
in
a)

b)
c)

itatea

el

ementdor componente ale portofoliului

;

varea elemenLtelor portofoliului la criteriile psihopedagogice actuale;
de ptezentare gi susfinere a portofoliului didactic in fafa comisiei de evaluare.

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

CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE

Art.l{.

Ptezenta Metodologie a fost avizatd,

in

gedinfa Consiliului de Administratie

de 18.12.2019 9i aprobati in gedinfa Senatului universitar din data de 31.01 .2019.

(*

3r

;(

DIRECTOR,
oader Nicoari

$.1.

dr.

ena TATAR

Anexa
figd de evaluare a portofoliului - Nivelul

I

I

Componenfa portofoliului

S

DIRECTOR,

emndtua coordonatorului.

Anexa 2

figI de evaluare a portofoliului - Nivelul II

Nr.
crt.

Componenfa portofoliului

Nota acordati

I
2.
a

4.
5.
6.

7.
8.

499 psihopedagogicd
Planifi care calendaristicd
Proiectul unei unitdfi de invdtare
Proiect didactic 1
Proiect didactic 2
Studiu de caz
Nota propusd

S

DIRECTOR,

emndtura coordonatorului.

