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CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
– pentru învățământul liceal, postliceal și universitar –
Conform OM Nr. 3753/09.02.2011
Departamentul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă, conform OM nr. 4316 / 03.06.2008, cursuri de certificare pentru profesia
didactică – Nivelul II (de aprofundare), pe parcursul studiilor universitare de masterat, începând cu anul I de studiu, doar pentru studenții înscriși la un
program de master al Universității din București și care au absolvit Nivelul I (inițial).

-

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
valabil pentru absolvenți de studii universitare, anul universitar 2016/2017 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

specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar)

- sem. I

5 credite

5. Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, universitar)

- sem. I

5 credite

6. Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):

- sem. I

5 credite

- Design instrucțional
- Teoria inteligențelor multiple
- Comunicare educațională
Anul II
4. Didactica domeniului și dezvoltării în didactica

- Sociologia educației
- Managementul organizației școlare
- Doctrine pedagogice contemporane
Examen de absolvire: Nivelul II

- 5 credite

Înscrierea studenților care doresc să urmeze cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivelul II se desfășoară la
Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor, cu sediul în B-dul. Iuliu Maniu Nr. 1-3, Complex Leu (Stația de metrou
„Politehnica”), corp A, etaj 5, birou 518.

Perioada de înscriere:
Program de înscriere:

1 - 15 noiembrie 2016
LUNI - JOI - 11.00 – 15.00
VINERI - 10.00 – 12.00
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

-

-

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) – minim o pagină;
diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (doar în cazul licențiaților din promoția 2016) – original și copie xerox;
certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic – Nivelul I /adeverința de absolvire Nivelul I – doar în cazul licențiaților
din promoția 2016 – original și copie xerox;
certificat naştere şi căsătorie (doar în cazul schimbării numelui din certificatul de naștere) - copii xerox;
buletin/carte de identitate – copie xerox;
adeverință de student la Master în anul I (2016-2017) la una dintre facultățile Universității din București;
fișă de înscriere (de la secretariatul DFP);
copie de pe ordinul de plată a taxei de școlarizare, taxă ce trebuie plătită în următorul cont B.C.R. deschis la filiala sector 5
București: RO51RNCB0076010452620069 – se achită în numele cursantului, pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei – modul psihopedagogic - Nivelul II;
taxa de școlarizare pentru cursurile de certificare pentru profesia didactică - Nivelul II este de 1225 lei. Menționăm că aveți
posibilitatea să plătiți această taxă jumătate în anul I și jumătate în anul II.
folie de plastic.

