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Programul de studii al DPPD se finalizează printr-un examen de tip sumativ, care
evaluează competenţele profesionale corespunzătoare profesiei didactice. Evaluarea
finală se desfăşoară conform prevederilor planului de învăţământ:
•

Nivelul I – Evaluare finală – 1 credit examen (OM. 4343 – 2005)

•

Nivelul I – examen de absolvire – 6 credite examen (OM. 4316 – 2008)

•

Nivelul I – examen de absolvire – 5 credite examen (OM 5745 din 2012)

Modul de organizare a evaluării finale:
•

Se susţine în perioada de presesiune;

•

Se realizează de o comisie formată din două cadre didactice ale DPPD;

•

Se derulează în baza unei planificări, pe grupe de studiu, anunţată cu 15 zile
înainte;

•

Participarea la evaluarea finală este condiţionată de promovarea integrală a
programului de studiu.
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Conţinutul examenului de finalizare a programului de studiu:
Finalizarea programului de studii al DPPD se realizează în cadrul unui examen de
tip sumativ, care certifică promovarea competenţelor profesionale corespunzătoare
profesiei didactice.
Nivelul I – iniţial
Evaluarea finală se realizează printr-un examen de absolvire în cadrul căruia se
va prezenta şi susţine un portofoliu didactic ce va include materiale ilustrative privind
formarea competenţelor necesare profesiei didactice:
•

trei referate pe teme de psihologie, pedagogie sau didactica specialităţii, prin
care să se evidenţieze gradul de aprofundare, capacitatea de analiză, sinteză,
interpretare a cunoştinţelor teoretice care asigură suportul ştiinţific al
activităţii instructiv-educative; tema abordată este aleasă de candidat.

•

trei proiecte de lecţie: incluzând proiect pentru specialitate şi pentru
consiliere şi orientare;

•

analiza şi evaluarea unei activităţi instructiv-educative la care a asistat în
perioada de practică, fișele de observare a întregului an școlar;

•

o autoevaluare scrisă privitoare la realizarea portofoliului;

•

o caracterizare psihopedagogică a unui elev.

Calitatea materialelor şi prezentarea lor se apreciază cu note de la 10 la 1, nota
minimă de promovare fiind 7 (şapte).
Nivelul II – de aprofundare
Evaluarea finală se realizează printr-un examen de absolvire în cadrul căruia se
va prezenta un portofoliu didactic ce va include materiale ilustrative privind
aprofundarea competenţelor necesare profesiei didactice:
•

caiet de practică:
- fișa de observare a lecției/cursului;
- fișa sinteză de evaluare a lecției/cursului;
- fișa de asistență la lecții/cursuri;
- trei proiecte de lecţie/curs: unul pentru liceu, unul pentru consiliere şi
orientare (liceu) şi unul pentru universitate;
- privire critică asupra lecțiilor/cursurilor susținute de student;
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- fișa de evidență a notelor obținute la practica pedagogică;
- reflecții asupra perioadei de practică pedagogică (perspectiva studentului).
•

un proiect cu o temă din domeniul psihologie sau pedagogie, structurat pe
două componente (fundamentare teoretică și metodologie), cu un volum de
maxim 30 de pagini, exclusiv anexele. Realizarea proiectului va certifica
dobândirea de către studenți a capacităților și abilităților necesare
specialistului implicat în activități de cercetare/inovare:
- capacități de analiză și sinteză demonstrate prin utilizarea unor metode
științifice riguroase specifice domeniului psihopedagogic;
- abilități de concepere, redactare și analiză critică a studiilor sau proiectelor
științifice.
Proiectul va fi susținut în fața unei comisii de examen care va evalua calitatea

materialelor și prezentarea, apreciindu-le cu note de la 10 la 1, nota minimă de
promovare fiind 7 (şapte).
ART. 10 din ORDIN NR. 5745 din 13 septembrie 2012, publicat în
MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 17 septembrie 2012, face următoarele precizări
referitoare la finalizarea programului de formare psihopedagogică:
(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare.
(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un
pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de
absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.
(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.
ART. 11
(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se
alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 credite aferente disciplinelor şi activităţilor
didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.
ART. 12
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Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea
certificatului

de

absolvire,

corespunzător

nivelului

programului

de

formare

psihopedagogică absolvit.
a) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare
psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător
nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a
programului de formare psihopedagogică – nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa
posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.
b) absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare
psihopedagogică de 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător
nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a
programului de formare psihopedagogică – nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa
posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un
program de master în domeniul diplomei de licenţă.
ART. 13
(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate
conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în
limba română, limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a
absolventului.
(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivel I, se
eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică ce au obţinut
diploma de licenţă.
(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire
psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de
învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.
ART. 14
(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui
număr minim de 30 credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în
tabelul nr. 2a din anexa nr. 2 a prezentului ORDIN, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică
fundamentală;
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b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de
specialitate.
Certificarea Nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui
număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la
Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II, după cum urmează:
a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică
fundamentală;
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de
specialitate;
c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii
psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi
practice de specialitate;
e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.
Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare până la aplicarea prevederilor art.
154 alin. (1) lit. C) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
După promovarea examenului de finalizare se va elibera actul de certificare a
studiilor: certificat de absolvire 30 credite – 5 credite examenul de absolvire, pentru
Nivelul I şi certificat de absolvire 60 credite – 5 credite examenul de absolvire, pentru
Nivelul II.

Director DPPD,
conf.univ.dr. Bakk-Miklósi Kinga
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