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PREZENTARE PROGRAM DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE
PENTRU STUDENȚI
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Studenţii care doresc să obţină certificarea pentru profesia de cadru didactic se pot înscrie
în PROGRAMUL DE STUDII SIHOPEDAGOGICE - NIVEL I, realizat de către
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
DPPD este o structură universitară autonomă, abilitată să asigure formarea iniţială,
psihopedagogică şi metodică, teoretică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului
universitar în vederea formării competențelor didactice necesare pentru a profesa în învăţământ.
Programul de studii psihopedagogice pentru dobândirea competențelor didactice - Nivelul
I şi Nivelul II - adresat studenţilor de la toate specializările din Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galaţi, precum şi absolvenţilor de studii universitare de licenţă/masterat, indiferent de specializarea
absolvită; disciplinele şi activităţile didactice sunt stabilite prin ordin de ministru, la nivel national, și
constituie două nivele de pregătire psihopedagogică:
 NIVELUL I se derulează pe parcursul studiilor universitare de licenţă – la buget sau cu taxă
– se păstrează statutul finaciar din programul licență; conferă o certificare parţială pentru
profesia didactică, cu drept de profesare în învățământul gimnazial; se finalizează cu
certificat de absolvire – 30/35 credite;
 NIVELUL II se parcurge in regim postuniversitar, după obţinerea diplomei de
licenţă/masterat şi a certificatului de nivel I; oferă competențe didactice pentru a profesa în
învățământul liceal, universitar și postuniversitar; se finalizează cu obţinerea certificatului de
absolvire – 30 credite.
Activităţile didactice din cadrul programelor de pregătire psihopedagogică se organizează pe serii de
curs, grupe de seminar şi lucrări practice. Disciplinele de studiu oferite pe parcursul licenței:
Nivelul I de studii
Semestrul I
Semestrul II
psihopedagogice
Anul I
Psihologia educaţiei
Pedagogie I
Anul II
Pedagogie II
Didactica specialității
Anul III
Managementul clasei
Instruire asistată de
de elevi
calculator
Practică pedagogică I Practică pedagogică II
Condiţiile de promovare, formele de evaluare, precum şi conţinutul disciplinelor de
învăţământ sunt comunicate studenților la începutul fiecărui curs și sunt precizate în documentele
curriculare.
Practica pedagogică se organizează pe grupe/subgrupe/individual în unităţi de învăţământ
preuniversitar. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică se face în colaborare cu
inspectoratele școlare şi cuprinde următoarele tipuri de activităţi:
activităţi de asistență și observare sistematică pentru familiarizarea cu procesul instructiveducativ din unităţile de învăţământ;
- activităţi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor;
- activităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului de învăţământ;
- activităţi de cunoaştere a problemelor specifice managementului instituţiilor de învăţământ.
Programul de studii psihopedagogice este facultativ, creditele sunt dictincte de cele
acumulate în programul de licență/master și nu influențează bursele sau locul la buget/taxă al
studenților.
Nivelul I și Nivelul II - oferă posibilitatea de extindere a domeniilor de exercitare a calificării
de bază, prin formarea competenţelor didactice, atestate prin certificat cu valoare de act de studii.
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ÎNSCRIERILE pentru anul universitar 2020-2021 se fac la sediul DPPD și presupun
depunerea unui dosar cu următoarele documente:
Studenţii din anul I de la toate facultăţile:
a. Adeverinţă de student de la secretariatul facultății, cu menţiunea buget / taxă,
b. Cerere de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.),
c. Contract de studii (formular tip de la D.P.P.D.),
d. Copie certificat de naştere,
e. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul),
f. Copie B.I. / C.I.,
g. Taxa de şcolarizare pentru D.P.P.D.(250 RON/semestru doar în cazul studenţilor
care sunt înscrişi la facultate la forma de finanţare cu taxă, în anul universitar
curent),
h. O folie plastic.
Înscrierile pentru anul I se vor face în perioada 28.09.2020 - 9.10.2020 la sediul
D.P.P.D., str. Gării, nr. 63-65, corp A, etaj 2, sala A
pănă vineri.

207, orele 9.00 - 15.00, de luni

Studenţii din anii II, III, IV, care au fost înscriși în anii precedenţi la D.P.P.D., continuă
programul şi trebuie să îşi completeze dosarul la secretariat cu următoarele documente:
a. Adeverinţă de student eliberată de secretariatul facultății, cu menţiunea buget /
taxă,
b. Cerere de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.),
c. Act adiţional (formular tip de la D.P.P.D.),
d. Taxa de şcolarizare pentru D.P.P.D.(250 RON/ semestru doar în cazul studenţilor
care sunt înscrişi la facultate la forma de finanţare cu taxă în anul universitar
curent).
e. Studenții din ultimul an, pentru a putea desfășura practica pedagogică și a li se
permite accesul în unitățile școlare vor prezenta un certificat medical care să ateste
faptul că nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni.
Înscrierile pentru anii II, III, IV se vor face în perioada 28.09.2020 - 9.10.2020 la
SECRETARIATUL D.P.P.D., din str. Gării nr. 63-65, corp A, etaj 1, sala A106, orele 9.0014.00, de luni până vineri.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0336 130 164,
email dppd@ugal.ro sau din site-ul www.dppd.ugal.ro.
Locație și date de contact:
Str. Gării, nr. 63, etaj 1, cod poștal 800003,
Galaţi - România
Tel: 0336/130 164, fax: 0236/321 307
www.dppd.ugal.ro
e-mail: dppd@ugal.ro

