Noutăți în formarea pentru cariera didactică

Incepand din anul universitar 2008-2009, pregatirea pentru profesiunea didactica se va
realiza pe doua niveluri:
(a) nivelul I acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice
în învățământul preuniversitar obligatoriu, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite
transferabile din programul de studii psihopedagogice;
(b) nivelul II acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi în învățământul liceal, postliceal și profesional, cu satisfacerea a două condiții:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de
studii psihopedagogice;
- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licență.
Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza susținerii unui interviu, cu respectarea prevederilor stabilite de regulamentul DPPD aprobat de senatul universității.
Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD poate fi urmat în regim de subvenție de la bugetul de stat, pentru Nivelul I sau cu taxă. Regimul studiilor în cadrul DPPD este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență la care este înamtriculat. Studenții pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului nivel de certificare și pentru un singur parcurs de studiu.
Absolvenții studiilor universitare de licență pot urma programul de studii psihopedagogice postuniversitare oferit de DPPD numai în regim cu taxă. Cuantumul taxelor de studii aferente progamului de studii psihopedagogice se stabilește anual de către senatul universității.
Atât nivelul I cât și nivelul II se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în
elaborarea și susținerea unui protofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.
Absolvirea programului de studii psihopedagogice foerit de DPPD se finalizează cu obținerea Certificatului de absolvire a DPPD. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în
limba română, limba maternă și în limba engleză a absolventului.
Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I se eliberează numai absolvenților programului de studii psihopedagogice care au obținut diploma de licență
Pentru obținerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul I, pentru o altă specializare
decât cea inițială, se recunosc 22 de credite obținute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală, după care este necesară acumularea a 8 credite, corespunzătoare disciplinelor Didactica specialității (5 credite) și Practica pedagogică (3 credite).
Pentru obținerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul II, într-un alt domeniu de licență absolvit, se recunosc cele 20 de credite obținute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice și la disciplinele opționale, iar cursantul este obligat să acumuleze încă 10
credite, corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de
specialitate.
Studentul (cursantul) va încheia cu DPPD un contract de studii, prin care îi vor fi specificate drepturile și obligațiile, precum și raporturile acestuia cu universitatea.
Planurile de învățământ aferente Nivelului I și II sunt cuprinse în Anexele la OM nr. 4316
din 03.06.2008.

