UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

ADMITEREA
LA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
SESIUNEA 2022
Înscrieri: 26 septembrie - 3 octombrie 2022, până la ora 13.00
Înscrierile se pot face online la adresa admitereuat@gmail.com sau personal la
secretariat

Examenul de admitere: 5 octombrie 2022,
Nivelul I- ora 10.00
Nivelul II – ora 12.00
Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL I:
Pentru studenții înmatriculați la programe de licență în cadrul Universității de Arte din
Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată;
2. adeverință privind statutul financiar al studentului la programul de studiu la care este
înmatriculat.
Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș::
1. fișa de înscriere tipizată completată
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
3. certificatul de naştere;
4. adeverinţă medicală tip;
5. adeverință din care să rezulte calitatea de student (dacă e cazul), respectiv diploma de licenţă
sau diploma de absolvire a unui program de studii universitare de licență în domeniul Arte;
6. certificatul de căsătorie, după caz;
7. copia buletinului sau cărţii de identitate;
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Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL II:
Pentru studenții înmatriculați la programe de masterat în cadrul Universității de Arte
din Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată
2. adeverinţă care să ateste calitatea de masterand și forma de finanțare;
3. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I;
4. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I.

Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată;
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
3. diplomă de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta (obținută în domeniul Arte);
4. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I;
5. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I;
6. diploma de master obținută în domeniul Arte;
7. certificatul de naştere, copie și original;
8. adeverinţă medicală tip;
9. certificatul de căsătorie, după caz;
10. copia buletinului sau cărţii de identitate;

CRITERIILE PENTRU ADMITERE:
Pentru NIVELUL I:
Proba 1- test de ortografie - probă eliminatorie – se acordă punctaj de la 0 la 100;
Proba 2 - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale
candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.
Pentru NIVELUL II:
Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale
candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.
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DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
(D.P.P.D.)

METODOLOGIA DE ADMITERE LA CURSURILE
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
1. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură universitară
autonomă în cadrul Universităţii de Arte din Tîrgu-Mureş, abilitată să asigure formarea iniţială,
psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică a studenţilor, în vederea obţinerii dreptului
de a profesa în învăţământul preuniversitar.
2. DPPD are o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii
personalului didactic pentru promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe
subiectul învăţării, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare
psihopedagogică, orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale
educaţiei.
3. Pot opta pentru activităţile DPPD studenţii înmatriculaţi în anul I, II, III, masteranzi,
doctoranzi din cadrul UAT și studenții neînmatriculați, licențiați în unul din specializările
existente ale universității.
4. Programul de studii al DPPD se realizează în regimul activităţilor didactice
opţionale, fiind permis accesul în limita locurilor tuturor studenţilor care doresc să obţină
certificatul de atestare în profesiunea didactică, în specializarea corespunzătoare diplomei de
licenţă, în condiţiile prevăzute de lege.
5. Pentru studenții înmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș statutul
financiar al studentului înscris la DPPD, este cel pe care îl are la specializarea la care este
înscris (buget sau taxă). Candidații neînmatriculați, licențiați în unul din specializările existente
ale universității pot fi admiși pe locuri cu taxă la Nivelul I și Nivelul II al Modulului de
psihopedagogie.
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6. Admiterea studenţilor la cursurile de profesionalizare didactică organizate de către
Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic se face la începutul anului I de studii,
prin înscrierea la secretariatul UAT pe baza unei cereri de înscriere, însoțit de documentele
solicitate pentru înscriere, susținerea probelor de admitere și semnarea şi aprobarea
contractului de studii pentru studenţii care au obţinut la interviu calificativul „admis”.
7. Criteriile pentru admitere sunt următoarele:
Pentru NIVELUL I:
Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale
candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.
Pentru NIVELUL II:
Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale
candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.
8. Interviurile vor fi realizate în primele săptămâni ale anului universitar, fără a aplica
niciun fel de criterii discriminatorii, fără taxă, de către o comisie formată din specialiştii DPPD,
acordându-se calificativele de „admis” sau „respins”.
9. Începând cu anul II, studenţii se vor reînscrie la programul de studii al DPPD, prin
completarea unui act adiţional la contractul de studii încheiat în anul I.
10. În funcție de evoluția situației epidemiologice, pe baza hotărârii Senatului
Universității înscrierea la admitere și examenele de admitere se pot organiza online.
Director DPPD,
Prof. univ. dr. habil. Bakk-Miklósi Kinga

Notă: studenţii care renunţă pe parcurs la studiile oferite de DPPD (din diverse motive) trebuie
să depună o cerere către conducerea DPPD. Ei vor pierde dreptul de a se reînscrie la acest
program. Taxele plătite nu li se restituie.
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