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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 admiși în anul I de studii în urma concursului de 

admitere din sesiunea iulie-septembrie a.c. la un program de master al Universității din București, absolvenți ai Nivelului I (inițial) (Procedura de 

înscriere).  
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT- NIVELUL  II (DE APROFUNDARE) - 30 credite 

  Anul I 

     1. Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților    - sem. II  5 credite 

     2. Proiectarea și managementul programelor educaționale    - sem. II  5 credite 

 3. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):  - sem. II  5 credite  

  - 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 credite 

  5. Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)  - sem. I  5 credite 

  6. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):  - sem. I  5 credite 

   - Sociologia educației 

   - Managementul organizației școlare 

   - Doctrine pedagogice contemporane  

         Examen de absolvire: Nivelul II  - 5 credite 
 

 Taxa de școlarizare - 800 de lei - anul I, 800 de lei - anul II. 
 

Important !!! Înscrierea se efectuează online, pe platforma dedicată. 
  

Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidații, studenți înmatriculați în anul I de studii în urma concursului de admitere, 

sesiunea iulie-septembrie 2021, vor accesa platforma de pre-înscriere online, în perioada 15 - 29 noiembrie 2021, folosind linkul: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0ee8V3nfWuJFWX5TU3429NBDsn8vXGslTLVpOgWZOvBftA/viewform?usp=sf_link 

 

EXAMENUL DE ADMITERE se desfășoară pe baza evaluării scrisorii de motivație cu calificativul ADMIS/RESPINS. 

 

Procedura de înscriere poate fi consultată pe site-ul facultății: https://fpse.unibuc.ro/  

 

  DOCUMENTE NECESARE: 

a) certificat de naștere;  

b) certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui), dacă este cazul; 

c) C.I./Pașaport;  

d) Certificatul de absolvire a Nivelului I de certificare în profesia didactică / adeverință de absolvire Nivel I (pentru promoția 

2021); 

e) scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți cadre didactice, 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; 

 

IMPORTANT! 

Studenții declarați “ADMIS” care studiază la facultățile de profil pe locuri cu buget/taxă vor confirma locul obținut în urma concursului 

de admitere prin prezentarea dosarului cu actele mai sus menționate la secretariatul facultății din Complex Leu, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, corp 

A, etaj 5, birou 518, conform anunțurilor care vor însoți rezultatele. 

 

Candidații care nu vor prezenta documentele în termenul precizat vor pierde locul obţinut în urma concursului de admitere.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0ee8V3nfWuJFWX5TU3429NBDsn8vXGslTLVpOgWZOvBftA/viewform?usp=sf_link
https://fpse.unibuc.ro/

