
PROGRAM DE CERTFIFICARE A COMPETENȚELOR ÎN PROFESIA 
DIDACTICĂ – NIVEL II ( absolvenți de master)

Domeniul de 
studii 

Științe ale educației  
Programul se adresează absolvenților cu diplomă de master, care doresc să urmeze 
profesia didactică.  

Locul 
desfășurării 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

Durata Pe parcursul anului universitar (perioada martie – iulie) 
Număr locuri Minimum 100 de locuri 
Criterii admitere Scrisoare motivațională (admis/respins) 
Plan învățământ 
(discipline 
studiate) 

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților  
Proiectarea și managementul programelor educaționale  
Teoria inteligențelor multiple 
Comunicare educațională  
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării 
Practică pedagogică (învățământ liceal, postliceal, superior)  
Sociologia educației  
Managementul organizației școlare  

Personal didactic prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară  
prof. univ. dr. Crenguța Bizu  
prof. univ. dr . Sorin Cristea  
prof. univ. dr. Elena Stănculescu  
prof. univ. dr. Carol Căpiță  
prof. univ. dr. Elena Rafailă 
conf. univ. dr. Adina Pescaru  
conf. univ. dr. Victorița Trif 
conf. univ. dr. Silvia Făt  
conf. univ. dr. Olimpius Istrate  
conf. univ. dr. Anca Popovici Borzea 
conf. univ. dr. Nicoleta Duță 
conf. univ. dr. Ruxandra Chirca  
conf. univ. dr. Cristina Ghiță  
conf. univ. dr. Iulia Lazăr  
conf. univ. dr. Delia Popescu  
lect. univ. dr. Laura Căpiță 

Documente 
necesare 
înscriere 

a) fișa de înscriere la concursul de admitere
b) certificat naștere;
c) certificat căsătorie (dacă este cazul);
d) C.I.;
e) certificatul de absolvire a Nivelului I;
f) diploma de licență;
g) supliment la diplomă/foaie matricolă pentru studiile de licență;
h) diploma de master;
i) supliment la diplomă/foaie matricolă;
j) 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;

k) scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
l) 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;

m) adeverință medicală care să ateste faptul că nu suferiți de boli contagioase ori de alte
afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;

n) scrisoare de motivație (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;

o) dovada achitării taxei de  înscriere la concursul de admitere



 

Documentele specificate la pct.  j, k și l sunt necesare doar pentru candidații care au 
studiile de licență/master în afara țării. 

Alte informații Informații admitere: înscrierea se efectuează online, conform procedurii publicate pe 
site-ul facultății 
Organizare cursuri: cursurile se vor desfășura atât online, cât și fizic la sediul facultății; 
Finalizare: cursurile se finalizează prin susținerea examenelor la discipline și susținerea 
examenului de absolvire; 
Eliberare acte de studii: certificatul de absolvire și foaia matricolă se vor elibera în 
maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, până la acest termen se eliberează 
adeverința de absolvire. 

Perspective în 
carieră/ Debuşee 
profesional 

Profesor pentru învățământul liceal/ postliceal/ superior (după caz).  

Coordonator Prof.univ.dr. Ion Ovidiu Pânișoară 
ovidiu.panisoara@fpse.unibuc.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




