
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
SENATUL UNIVERSITAR 

Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro 

 

 

Hotărârea nr. 224/13.12.2017 

cu privire la aprobarea  

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele postuniversitare de formare psihopedagogică, an universitar 2018-2019 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 398/05.12.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, an universitar 2018-2019; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a OMEN nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare a programelor 
de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea 
certificării competențelor pentru profesia didactică, modificat și completat,a art. 39 alin. 12 lit. a) din 
Carta ASE, a art. 22 alin. 16 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, 
precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 
programele postuniversitare de formare psihopedagogică, an universitar 2018-2019, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

mailto:senat@ase.ro
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Anexa la HS nr. 224/13.12.2017 

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE FORMARE 

PSIHOPEDAGOGICĂ  

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 

 

În Academia de Studii Economice din București (ASE), programele postuniversitare de 

formare psihopedagogică se organizează în conformitate cu prevederile: 

 Legii nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

 Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale; 

 Ordinului ministului educației naționale nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică; 

 Ordinului ministului educației naționale nr. 4218/2017 de modificare a Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

 

CAPITOLUL I 

Prevederi generale privind organizarea admiterii la programele de formare psihopedagogică – 

program postuniversitar 

 

Art. 1. ASE organizează programe de formare psihopedagogică de Nivel I (formare inițială) și de 

Nivel II (de aprofundare) în regim postuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie. 

Art. 2. Programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar organizate de către 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti (ASE) se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă 

(IF), în sistemul creditelor de studii transferabile. 

Art. 3. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se 

conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.  
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CAPITOLUL II 

Condiții de înscriere şi de admitere la programele de formare psihopedagogică – program 

postuniversitar 

Art. 4.  Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică 

iniţială – Nivel I - și de aprofundare – Nivel II, în regim postuniversitar, la forma de 

învățământ cu frecvență, absolvenții de studii superioare care nu au urmat/au urmat parțial 

programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, 

respectiv de masterat, după cum urmează: 

a) pentru Nivelul I: 

- absolvenți, cu diplomă de finalizare, a unui program de studii universitare de licenţă, 

organizate în limba română, ale facultăților A.S.E.; 

- absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de licență, 

organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E. și care au depus, la dosarul de 

înscriere la DPPD, acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ din România sau 

din străinătate cu predare în limba română, prin care le sunt confirmate competenţele 

lingvistice de comunicare în limba română, atestate de probele de la examenul de 

bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau de un certificat de competenţă pentru 

limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- absolvenții, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de licență, 

organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E. și, în mod excepțional, ale facultăților 

altor universități care nu au acreditat un program de formare psihopedagogică în regim 

postuniversitar și care nu au depus, la dosarul de înscriere, acte de studii eliberate de 

instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română, vor 

susţine o proba scrisă de competenţă lingvistică la limba română; 

- în cazuri excepționale, absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii 

universitare de licenţă în limba română ale altor universități care nu au acreditat un 

program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, cu respectarea condițiilor 

legale în vigoare; 

-  absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de licență 

din străinătate (cu atestat de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență 

obţinute de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European, din Confederaţia Elveţiană și din afara Uniunii Europene, emis de CNRED) și 

care au depus, la dosarul de înscriere, certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, 

eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru 

învăţarea limbii române; 

- absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de licență și 

care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopedagogică Nivelul I (indiferent de 

numărul de credite acumulate, cu posibilitatea echivalării notelor şi a creditelor aferente 

disciplinelor promovate, cu condiţia ca perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani 

şi planul de învăţământ să nu fi suferit modificări). 



 
   
 

3 
 

 

b) pentru Nivelul II: 

 – absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unui program de masterat, organizat în limba 

română, în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă şi ai programului de 

formare psihopedagogică de Nivel I sau care îndeplinesc condiţiile de formare 

psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-  absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor program de studii universitare de masterat, 

organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E., în domeniul în care au obținut 

diploma de studii universitare de licenţă, care au absolvit programul de formare 

psihopedagogică de Nivel I și care au depus, la dosarul de înscriere, acte de studii 

eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba 

română, prin care sunt confirmate competenţele lingvistice de comunicare în limba 

română, atestate de probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau 

scrisă) sau de un certificat de competenţă pentru limba română eliberat de instituţii 

abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- absolvenții, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de masterat 

în domeniul în care au obținut diploma de studii universitare de licenţă, organizate în 

limbă străină, ale facultăților A.S.E., și, în mod excepțional, ale facultăților altor 

universități care nu au acreditat un program de formare psihopedagogică în regim 

postuniversitar, și care nu au depus, la dosarul de înscriere, acte de studii eliberate de 

instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română, vor 

susţine o proba scrisă de competenţă lingvistică la limba română. 

- absolvenți ai unor programe de studii universitare de masterat din străinătate (cu atestat 

de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, din 

Confederaţia Elveţiană și din afara Uniunii Europene, emis de CNRED) și de programe 

de pregătire psihopedagogică similare urmate în străinătate, cu condiția 

recunoaşterii/echivalării pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocării de 

credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau 

echivalării numărului de credite profesionale transferabile obţinute în cadrul formării 

psihopedagogice finalizate, de către de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia 

generală management preuniversitar, la propunerea Comisiei specializate de 

recunoaştere. 

- absolvenți, cu diplomă de finalizare, ai unor programe de studii universitare de masterat 

în domeniul în care au obținut diploma de studii universitare de licenţă și care au urmat 

parţial cursurile de pregătire psihopegagogică Nivelul II (indiferent de numărul de 

credite acumulate, cu posibilitatea echivalării notelor şi a creditelor aferente disciplinelor 

promovate, cu condiţia ca perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani şi planul de 

învăţământ să nu fi suferit modificări). 
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Art. 5. Admiterea la programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, atât de Nivel 

I, cât și de Nivel II se susţine în limba română, programele de învăţământ ale DPPD din 

ASE fiind acreditate și desfășurate numai în limba română. 

Art. 6.  Admiterea la programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, atât de Nivel 

I, cât și de Nivel II, se face prin concurs, pe baza analizei dosarului de candidatură, a 

acceptării eseului motivațional al candidatului privind alegerea acestei forme de pregătire și 

a testului de competențe de limbă română (dacă este cazul); eseul motivațional este specific 

pentru fiecare nivel, iar structura sa, prevăzută în anexa la prezenta metodologie, se postează 

pe site-ul www.dppd.ase.ro (Anexa 1 – Structura eseului motivațional pentru admiterea la 

Nivelul I de pregătire psihopedagogică, Anexa 2 - Structura eseului motivațional pentru 

admiterea la Nivelul II de pregătire psihopedagogică). 

Art. 7. Admiterea la programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, atât de Nivel 

I, cât și de Nivel II, se face conform graficului de admitere, care se publică pe site-ul 

www.dppd.ase.ro cu minim 6 luni înainte de începerea programului – Anexa 3. 

Art. 8. (1) Dosarul cu documentele candidatului, necesare înscrierii la concursul de admitere la 

programul de formare psihopedagogică Nivel I, regim postuniversitar va conține: 

a. Fișa de înscriere, anexă la prezenta metodologie (tipizată, disponibilă la secretariatul 

DPPD și pe site-ul www.dppd.ase.ro – Anexa 4 – Fișă de înscriere la Programul de 

formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel I); 

b. Eseu motivațional, a cărui structură este prevăzută în anexă la prezenta metodologie 

(Anexa 1) și poate fi găsită și pe site-ul www.dppd.ase.ro); 

c. Copia cărții de identitate; 

d. Copia legalizată sau certificată „conform cu originalul” a certificatului de naștere; 

e. Documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe 

actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate; 

f. Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul” de ASE;  

g. Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din 

care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul" de ASE;  

h. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în 

străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 

şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu 

originalul" de ASE;  

i. Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea 

pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor 

postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia 

în vigoare. ASE va transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale 

lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

http://www.dppd.ase.ro/
http://www.dppd.ase.ro/
http://www.dppd.ase.ro/
http://www.dppd.ase.ro/
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j. Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul 

candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi 

care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România 

sau din străinătate cu predare în limba română;  

k. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii 

nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

(2) Dosarul cu documentele candidatului, necesare înscrierii la concursul de admitere la 

programul de formare psihopedagogică Nivel II, regim postuniversitar va conține: 

a.Fisa de înscriere, anexă la prezenta metodologie (tipizată, disponibilă la secretariatul 

DPPD și pe site-ul www.dppd.ase.ro, Anexa 5 - Fisă de înscriere la Programul de 

formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel II); 

b. Eseu motivațional a cărui structură este prevăzută în anexă la prezenta metodologie 

și poate fi găsită și pe site-ul www.dppd.ase.ro, Anexa 2); 

c. Copia cărții de identitate; 

d. Copia legalizată sau certificată „conform cu originalul” a certificatului de naștere; 

e. Documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris 

pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate; 

f. Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul" de ASE;  

g.Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu 

din care să rezulte parcursul universitar, în copii certificate „conform cu originalul" 

de ASE; 

h. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diploma de licenţă obţinută în 

străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis 

de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată 

„conform cu originalul" de ASE;  

i. Dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a 

îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare;  

j. Diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de 

foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată 

„conform cu originalul" de ASE; 

k. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diploma de master obţinută în 

străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic 

European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis 

de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată 

„conform cu originalul" de ASE; 

l. Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea 

pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor 

postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de 

http://www.dppd.ase.ro/
http://www.dppd.ase.ro/
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legislaţia în vigoare. ASE va transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul 

Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

m. Documentul privind recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate în 

străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare 

psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale 

transferabile obţinute de personalul din învăţământul preuniversitar în cadrul 

formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Direcţia generală management preuniversitar, la propunerea Comisiei specializate de 

recunoaştere; 

n. Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de 

învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii 

române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate 

în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de 

învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;  

o. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la 

studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie. 

(3) Pentru absolvenții cu diplomă de licență sau master care au urmat parţial cursurile de 

formare psihopegagogică Nivelul I, respectiv Nivelul II, dosarul cu documentele 

candidatului necesare înscrierii la concursul de admitere la programul de formare 

psihopedagogică în regim postuniversitar va conține: 

a. Toate documentele prevăzute la punctele (1) sau (2) la acest articol, în funcție de 

nivelul de pregătire psihopedagogică la care dorește înscrierea; 

b. Cerere de echivalare (Anexa 6 – Cerere de echivalare); 

c. Adeverință/foaie matricolă eliberată de instituția de învățământ superior în cadrul 

căreia au urmat cursurile de pregătire psihopedagogică autorizate/acreditate.  

Art. 9. Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de 

Nivel II în ASE şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în 

străinătate, ASE analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi 

propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 

recunoaşterea/echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de 

Nivel I finalizat. 

Art. 10. Un candidat este declarat admis dacă a obținut, cumulat, calificativul admis la eseul 

motivaţional și la testul de competență lingvistică (dacă este cazul). 

Art. 11. Listele candidaţilor admiși și respinși se afișează la secretariatul DPPD și pe site-ul D.P.P.D 

(www.dppd.ase.ro).  

 

http://www.dppd.ase.ro/
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CAPITOLUL III 

Înmatricularea cursanţilor la programele de formare psihopedagogică – program 

postuniversitar 

Art. 12. (1) Înmatricularea la DPPD din ASE se face prin decizia rectorului, la propunerea 

directorului de departament, în baza listelor candidaților declarați admişi și a 

proceselor verbale întocmite de către comisia de admitere. 

(2) Pentru fiecare formă de organizare a programului de pregătire psihopedagogică în 

regim postuniversitar (Nivel I – cu frecvență, Nivel II – cu frecvență) vor fi întocmite 

decizii distincte de înmatriculare. 

(3) După înmatriculare, cursanții vor semna contractul de studii. Nesemnarea contractului 

de studii în termenele stabilite de către Consiliul de Administraţie conduce la 

exmatriculare.  

Art. 13. Cursanții înmatriculați la programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar 

sunt înscrişi în Registrul matricol al DPPD sub un număr matricol unic alocat de către 

secretariatul DPPD. 

Art. 14. La înscrierea cursantului în Registrul matricol al DPPD, dosarul personal al acestuia va 

cuprinde: 

(a) Pentru Nivelul I-IF, program postuniversitar – toate documentele menționate la Art. 8 (1); 

(b) Pentru Nivelul II-IF, program postuniversitar - toate documentele menționate la Art. 8 (2);  

CAPITOLUL IV 

Prevederi referitoare la taxele de școlarizare 

Art. 15. (1) În ASE programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar sunt organizate 

numai în regim cu taxă. 

(2) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică în regim 

postuniversitar se stabileşte anual de senatul ASE. 

Art. 16. (1) Achitarea taxei de şcolarizare se poate face la casieria ASE sau prin transfer bancar, pe 

bază de card emis special pentru astfel de operațiuni de una dintre băncile agreate de 

ASE; 

(2) Achitarea taxei de şcolarizare se realizează după înmatricularea cursanţilor la 

programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, în două tranşe 

egale, după cum urmează: prima tranșă, reprezentând jumătate din suma de plată, în 

termen de 7 zile de la începerea programului de studii postuniversitar în cauză, și cea 

de-a doua tranşă, în prima săptămână de la jumatatea programului (conform graficului 

anual); 
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 (3) Plata taxei de școlarizare se consemnează automat în baza de date şi chitanţa 

corespunzătoare rămâne la candidat, acesta fiind obligat să înștiințeze DPPD de 

efectuarea plăţii.  

 (4) Plata se va considera efectuată la data la care suma ce reprezintă taxa de şcolarizare este 

în contul prestatorului. Cursantul care nu îşi achită obligaţiile financiare faţă de ASE, în 

termenele prevăzute, va fi exmatriculat. 

 

Dispoziții finale 

Art. 17. Pentru cursanții înscrişi la programele de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, 

nu se acordă scutiri și reduceri de la taxele aprobate. 

Art. 18. Drepturile şi obligaţiile cursantului înscris la programul de formare psihopedagogică în 

regim postuniversitar, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin 

contractul de studii încheiat cu ASE. 

 

Prezenta Metodologie a fost aprobată, în sedința Senatului Academiei de Studii Economice din 

București din data de 13 Decembrie 2017. 

 

 

 

 

Președinte Senat,       Rector, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase       Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
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Anexa 1  

 

Structura eseului motivațional solicitat candidaţilor la concursul de admitere la programul de 

formare psihopedagogică de Nivel I (formare inițială) – program postuniversitar - oferit de 

Academia de Studii Economice din Bucureşti prin Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

 

1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din 

certificatul de naştere) 

 

2. De ce doriți să vă înscrieți la programul de formare psihopedagogică? 

 

 

3. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind acest program de formare psihopedagogică? 

 

 

4. Pe o scală de la 10 la 1, cât de hotărât(ă) sunteți să finalizați programul de formare 

psihopedagogică? 

 

 

5. După finalizarea acestui program, vă gândiţi la o carieră didactică?  

 

 

6. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă. 

 

 

 

 

Data............................. Semnătura candidatului....................................... 

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 şi 

500 de cuvinte. Acesta va fi depus în original în dosarul de înscriere. Semnătura candidatului 

semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia. 
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Anexa 2  

  

Structura eseului motivațional solicitat candidaţilor la concursul de admitere la programul de 

formare psihopedagogică de Nivel II (de aprofundare) – program postuniversitar - oferit de 

Academia de Studii Economice din Bucureşti prin Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic 

 

1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din 

certificatul de naştere) 

 

2. De ce doriți să continuați programul de formare psihopedagogică? 

 

3. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind acest program de formare psihopedagogică? 

 

4. Pe o scală de la 10 la 1, cât de hotărât(ă) sunteți să finalizați programul de formare 

psihopedagogică? 

 

5. După finalizarea acestui program, vă gândiţi la o carieră didactică? Dacă da, vă rugăm să 

motivați alegerea acesteia. 

 

6. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă. 

 

 

 

 

Data............................. Semnătura candidatului....................................... 

 

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 şi 

500 de cuvinte. Acesta va fi depus în original în dosarul de înscriere. Semnătura candidatului 

semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia. 
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Anexa 3 

 

GRAFICUL ADMITERII LA PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN 

REGIM POSTUNIVERSITAR 

AN UNIVERSITAR 2018 – 2019 

 

 

17.09.2018 -15.10. 2018 Depunere dosare de candidatură 

17.09.2018 -15.10. 2018 
Susținerea probei de competență lingvistică în limba română 

(odată cu depunerea dosarului de candidatură, după caz)  

16.10. 2018 
Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică și 

depunerea contestațiilor 

17.10. 2018 Afişarea rezultatelor contestațiilor 

18.10.2018 
Afișarea rezultatelor la eseul motivațional și depunerea 

contestațiilor 

19.10.2018 Afişarea rezultatelor finale 

22.10.2018 
Înmatricularea la programele de pregătire psihopedagogică în 

regim postuniversitar 

22.10.2018 – 25.10.2018 Semnarea contractelor de studii 
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         Anexa 4 

 

– Fișă de înscriere - Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel I 

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel I 

An universitar............................................ 

 

Informaţii privind candidatul: 

Numele: ________________________________________________________________ 

                  (inclusiv numele obţinut prin căsătorie – dacă este cazul)  

Prenumele: __________________________________________________________________  

Prenumele tatălui: ___________________________  

Prenumele mamei: _____________________________  

Locul şi data naşterii:_____________________________________________________  

CNP:  _______________________________________________________________  

Legitimat prin CI / paşaport seria ______ numărul _______________, eliberată/eliberat de 

______________________ la data _____________, cu domiciliul în localitatea 

________________________, strada __________________________________________, numărul 

__, bloc __, scara __, etaj __, apartament ___, judeţ/sector ______________________________, 

cetăţenia ____________, naţionalitatea ____________, număr de telefon _________________ _, 

adresă de e-mail _______________________________________, locul actual de 

muncă_________________________________________________________________ 

 

Informaţii privind studiile de licenţă absolvite: 

Instituţia de învăţământ superior absolvită:  

a) Universitatea ______________________________________________________  

b) Facultatea ________________________________________________________  

c) Specializarea ______________________________________________________  

c) Anul absolvirii _____________________________________________________  

Disciplina (disciplinele) predată (predate) sau posibil de predat (în baza diplomei de 

licenţă)_______________________________________________în învăţământul preuniversitar/ 

superior   

Anexez fişei de înscriere următoarele acte1:  

a. Fișă de înscriere, anexă la prezenta metodologie; 

b. Eseu motivațional; 

c. Copia cărții de identitate; 

                                                            
1 Se bifează, actele anexate 
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d. Copia legalizată sau certificată „conform cu originalul” a certificatului de naștere; 

e. Documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe 

actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 

f. Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul" de ASE;  

g. Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care 

să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul" de ASE;  

h. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul" de 

ASE;  

i. Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a 

parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. 

Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. ASE va 

transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din 

statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j. Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul 

candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care 

nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română;  

k. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

- Am luat la cunoştinţă termenele de achitare ale taxei de.............. de lei, prima (reprezentând 

jumătate din suma de plată) în termen de 7 zile de la începerea programului de studii 

postuniversitar în cauză, iar cea de-a II-a tranşă la în prima săptămână de la jumatatea 

programului (conform graficului anual). 

- Participarea efectivă la cursuri şi aplicaţii este obligatorie.  

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fişă de înscriere sunt conforme cu 

realitatea. 

Data,      

Semnătura candidatului, 

 

∗ La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentele în original, pentru conformitate. 
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Anexa 5 – Fișă de înscriere 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel II 

An universitar............................................ 
 

Informaţii privind candidatul: 

Numele: _______________________________________________________________ 

                 (inclusiv numele obţinut prin căsătorie – dacă este cazul)  

Prenumele: _________________________________________________________________ 

Prenumele tatălui: ___________________________  

Prenumele mamei: _____________________________  

Locul şi data naşterii: _____________________________________________________________ 

CNP:  __________________________________________________________________________ 

Legitimat prin CI / paşaport seria ______ numărul _______________, eliberată/eliberat de 

______________________ la data _____________, cu domiciliul în localitatea 

________________________, strada __________________________________________, numărul 

__, bloc __, scara __, etaj __, apartament ___, judeţ/sector ______________________________, 

cetăţenia ____________, naţionalitatea ____________, număr de telefon _________________ _, 

adresă de e-mail _______________________________________, locul actual de 

muncă_________________________________________________________________ 

 

Informaţii privind studiile de licenţă  și master absolvite: 

Ciclul de licență absolvit:  

a) Universitatea ______________________________________________________  

b) Facultatea ________________________________________________________  

c) Specializarea ciclului de licență absolvit ___________________________________ 

c) Anul absolvirii _____________________________________________________  

Ciclul de master absolvit:  

a) Universitatea ______________________________________________________  

b) Facultatea ________________________________________________________  

c) Specializarea ciclului de master absolvit____________________________________ 

c) Anul absolvirii _____________________________________________________ 

Nivelul I al programului de pregătire psihopedagogică absolvit: 

a) Universitatea ______________________________________________________  

b) Anul absolvirii _____________________________________________________ 

c) Forma de invățământ urmată: 

- program cu frecvență – zi, în paralel cu studiile de licentă; 

- program postuniversitar, după finalizarea studiilor de licență. 
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Disciplina (disciplinele) predată (predate) sau posibil de predat (în baza diplomei de 

licenţă)_______________________________________________în învăţământul preuniversitar/ 

superior   

 

Anexez fişei de înscriere următoarele acte2:  

a. Fișă de înscriere, anexă la prezenta metodologie; 

b. Eseu motivațional; 

c. Copia cărții de identitate; 

d. Copia legalizată sau certificată „conform cu originalul” a certificatului de naștere; 

e. Documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe 

actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; 

f. Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul" de ASE;  

g. Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care 

să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul" de ASE;  

h. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul"  de 

ASE;  

i. Dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii 

condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j.  Diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de foaia 

matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată „conform cu 

originalul" de ASE ; 

k. Atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de 

către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din 

Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul" de 

instituţia de ASE; 

l. Scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a 

parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. 

Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. ASE va 

transmite direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din 

statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

m. documentul privind recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, 

alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică 

finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute de 

personalul din învăţământul preuniversitar în cadrul formării psihopedagogice finalizate, 

                                                            
2 Se bifează, actele anexate 
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emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia generală management preuniversitar, la 

propunerea Comisiei specializate de recunoaştere; 

n. Certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ 

acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul 

candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care 

nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din 

străinătate cu predare în limba română;  

o. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

- Am luat la cunoştinţă termenele de achitare ale taxei de.............. de lei, prima, reprezentând 

jumătate din suma de plată,în termen de 7 zile de la începerea programului de studii  

postuniversitar în cauză, și cea de-a doua tranşă la în prima săptămână de la jumatatea 

programului (conform graficului anual). 

- Participarea efectivă la cursuri şi aplicaţii este obligatorie.  

 

 

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fişă de înscriere sunt conforme cu 

realitatea. 

 

Data,      

Semnătura candidatului, 

 

 

 

 

 

 

 

∗ La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentele în original, pentru conformitate. 
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Anexa 6 – Cerere de echivalare 

 

Se aprobă, 

Director DPPD 

 

CERERE DE ECHIVALARE 

Program de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, Nivel II 

An universitar............................................ 

 

Subsemnatul/ta........................................................................................................................., 

absolvent/ă a Universității......................................................................., Facultatea 

de............................................, specializarea..............................................................., anul 

absolvirii..................................., vă rog să-mi aprobați cererea de echivalare pentru 

următoarele disciple din Programul de pregătire psihopedagogiocă, nivel I/II pe care l-am 

urmat parțial: 

 

Disciplina ___________________________ Nota ______________ Nr. credite __________ 

Disciplina ___________________________ Nota ______________ Nr. credite __________ 

Disciplina ___________________________ Nota ______________ Nr. credite __________ 

Disciplina ___________________________ Nota ______________ Nr. credite __________ 

Disciplina ___________________________ Nota ______________ Nr. credite __________ 

 

Atașez la prezenta cerere - adeverință/foaie matricolă eliberată de instituția de învățământ 

superior în cadrul căreia am urmat cursurile de formare psihopedagogică autorizate/ 

acreditate.  

 

Am luat la cunoștință următoarele: 

- Faptul că notele și creditele aferente disciplinelor promovate pot fi echivalate cu condiţia ca 

perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani şi planul de învăţământ să nu fi suferit 

modificări; 

- Faptul că nu se acordă scutiri de taxe. 

 

 

Data,      

Semnătura candidatului, 


