ADMITERE
LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - NIVELUL I
ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ
(pentru studenţii admişi în ANUL I, 2020-2021)
Pregătirea psihopedagogică - se realizează în cadrul programelor de formare
psihopedagogică (Nivelul I) în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică,
oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) .
În cadrul Programului de Formare Psihopedagogică - Nivelul I se vor studia următoarele
discipline: Pedagogie, Psihologia educaţiei, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică de
specialitate, Managementul clasei şi Didactica specializării.
În urma parcurgerii Programului de Formare Psihopedagogică - Nivelul I se obţine
Certificatul de absolvire a studiilor psihopedagogice, care oferă posibilitatea predării în învăţământul
preuniversitar obligatoriu, conform centralizatorului disciplinelor de predare în învățământul
preuniversitar corespunzător domeniului de licenţă.
Studenţii admişi în anul I (2020-2021), la forma de învățământ cu frecvență, de la toate
facultăţile Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, care doresc
să devină profesori trebuie să urmeze cursurile Programului de Formare Psihopedagogică Nivelul I
(iniţial).
Admiterea la cursurile DPPD se realizează pe baza unui INTERVIU (ce vizează
indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice) în zilele de 2, 5 și 6 octombrie
2020, Sala P13, Corp P, în intervalul orar 1400-1700 (Facultatea de Management și Dezvoltare
Rurală) / sau on-line, platforma google meet, după caz).

Ce trebuie să faci pentru a deveni cursant al DPPD?
Pasul 1. Completează documentele dosarului de înscriere*!
Pasul 2. Transmite online dosarul de înscriere* în perioada 21-30 septembrie!
Pasul 3. Participă la interviu în zilele 2, 5 și 6 octombrie 2020, în intervalul orar 1400-1700 !
Pasul 4. Depune și validează dosarul la secretariat DPPD, după ce eşti declarat admis!
*Dosarul de înscriere se va transmite sub forma unui singur document (fiecare parte completată
corespunzător) scanat sau în format PDF, respectând ordinea prevăzută la conținutul
*Dosarului de înscriere, denumit: DPPD_Numele_Prenumele_ Facultatea_Program de studiu
(completate după caz), la adresa de e-mail: dppd@usamv.ro
*Dosarul de înscriere va conţine:
• Cererea de înscriere;
• Fișa de înscriere;
• Copie certificat naştere
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• Copie CI;
• Certificat medical - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase
ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică.
** În vederea certificării „conform cu originalul” se vor prezenta într-un dosar plic toate
documentele transmise scanat sau în format PDF împreună cu documentele originale până la data
de 09 octombrie 2020, la corpul P (Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală), sala P 13,
intervalul orar 900 -1500.
Informații suplimentare se pot obține la tel: 031.433.4146 și/sau e-mail: dppd@usamv.ro

