B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu,Corp A,etaj V,
tel. 021 318 15 52, www.fpse.unibuc.ro

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
– pentru învățământul liceal, postliceal și universitar –

Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă, conform OM nr. 3850/16.05.2017, cursuri de certificare
pentru profesia didactică – Nivelul II (de aprofundare), pe parcursul studiilor universitare de master, pentru studenții înscriși în anul I,
la un program de master al Universității din București (în același domeniu cu licența), absolvenți ai Nivelului I (inițial).
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT NIVELUL II (DE APROFUNDARE) - 30 credite
Anul I
1. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
- sem. II
2. Proiectarea și managementul programelor educaționale
- sem. II
3. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):
- sem. II
- Design instrucțional
- Teoria inteligențelor multiple
- Comunicare educațională
Anul II
4. Didactica domeniului și dezvoltării în didactica
specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)
- sem. I
5. Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
- sem. I
6. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):
- sem. I
- Sociologia educației
- Managementul organizației școlare
- Doctrine pedagogice contemporane
Examen de absolvire: Nivelul II

5 credite
5 credite
5 credite

5 credite
5 credite
5 credite

Total credite 30
- 5 credite

Înscrierea studenților care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivelul II este condiționată de
frecventarea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licență.
Taxa de școlarizare (pentru studenții înmatriculați pe locuri cu taxă) - 1225 lei din care: 600 lei - anul I, 625 lei - anul II.
Înscrieri:
30 octombrie – 9 noiembrie 2017
- la sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou 518
- on-line - toate documentele scanate se pot transmite la adresa admitereprofesori@fpse.unibuc.ro cu subiectul „Nivel II,
numele candidatului, facultatea de proveniență, program de studii”
Program înscrieri:
luni – joi
11:00 – 15:00
vineri
10:00-12:00
Examen de admitere
(interviu pe baza scrisorii de motivație) – Data examenului de admitere va fi afișată la avizierul DFP și
pe site – fpse.unibuc.ro, la secțiunea Admitere/Modul psihopedagogic până vineri – 10 noiembrie 2017

ACTE NECESARE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

Fișă de înscriere (se descarcă de la http://fpse.unibuc.ro/admitere/modul-psihopedagogic);
certificat naștere și căsătorie (în cazul schimbării numelui), în original și copie;
C.I./Pașaport, în original și copie;
diploma de licență/adeverinţa de licenţă (pentru absolvenții promoției 2017) în copie certificată “conform cu originalul” de facultatea de
proveniență;
suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original și copie;
certificatul de absolvire /adeverința de absolvire a Nivelului I (pentru absolvenții promoției 2017) în original și copie;
atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene,
Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere
și Echivalare a Diplomelor, în original și copie;
scrisoare de motivație semnată (motivele pentru care vă doriți să deveniți profesori, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă
motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;
Pentru studenții străini se adaugă:
scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru
învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din
străinătate cu predare în limba română;

Documentele necesare înscrierii se depun în folie de plastic
IMPORTANT!
Candidații declarați “ADMIS” care studiază la facultățile de profil pe locuri cu taxă, pentru confirmarea locului, trebuie să achite taxa de
școlarizare a anului I de studii pentru cursurile de certificare în profesia didactică – 600 lei, în contul BCR: RO51RNCB0076010452620069 –
deschis la filiala sectorului 5 - București, cu specificția “nume student, Nivel II, facultatea de proveniență”, pentru Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei. Copia chitanței de achitare a taxei se prezintă la secretariatul DFP (Complex Leu) până la data de 20 noiembrie 2017.
Candidații care nu vor prezenta în termenul precizat documentul menționat mai sus vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.
Candidații înmatriculați pe locurile de la buget la facultățile de proveniență nu plătesc taxa de școlarizare în anul în care studiază la buget.

