
 
 
 
 
 

Departamentul de Formare Psihopedagogică 
Admitere an universitar 2022 - 2023 

  
 
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI (UEB), prin DEPARTAMENTUL 
DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DFP), organizează ÎNSCRIERE și 
ADMITERE la PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (PFP) 
 
Universitatea Ecologică din București (UEB), prin Departamentul de Formare 
Psihopedagogică (DFP), asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea 
obținerii certificării competențelor specifice pentru profesia didactică. 
 
Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile. Activităţile de învăţământ şi cele de 
cercetare din cadrul programului de formare psihopedagogică se pot desfăşura prin utilizarea 
unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice, prevăzute în 
standardele de calitate elaborate şi aprobate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior (ARACIS). 
 
Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine ca urmare a promovării 
următoarelor niveluri de formare psihopedagogică, după cum urmează: 
a) Nivelul I (iniţial) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 
posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi 
în ciclul inferior al liceului, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite 
transferabile din programul de formare psihopedagogică;   
b) Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să 
ocupe posturi didactice la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, cu satisfacerea 
cumulativă a două condiţii:   
(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare 

psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 
de credite de la nivelul II;   

(ii)  absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:   
- studii universitare de master;   
- studii universitare de lungă durată;   
- program postuniversitar cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură 

acumularea a cel puţin 90 de credite;   
- program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după 

absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.  



Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare 
psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, 
respectiv de master, cât şi în calitate de absolvenţi ai următoarelor categorii de studii (una 
sau mai multe, în funcție de condițiile specifice descrise pentru fiecare nivel al 
Programului de formare psihopedagogică):   

- studii universitare de licenţă;   
- studii universitare de master;   
- studii universitare de lungă durată;   
- programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură 
acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei: studii 
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, 
studii postuniversitare de masterat/master;   
- programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;   
- studii universitare de scurtă durată.   

Absolvenţii care nu au urmat programul/programele de formare psihopedagogică, pe 
parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, se pot înscrie pentru a le 
parcurge în regimul cursurilor postuniversitare.  
Procedura privind accesul la programul de studii se face prin parcurgerea următorilor pași:   
 
Departamentul de Formare Psihopedagogică (DFP) din cadrul Universității Ecologice din 
București (UEB) organizează înscrieri și admitere, pentru anul universitar 2022 – 2023, la 
următoarele Facultăți: 
 

1. Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului 
2. Facultatea de Educație fizică și Sport 
3. Facultatea de Psihologie 

 
pentru următoarele programe de formare psihopedagogică: 
 

I.  PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I - inițial 
1) Program de formare psihopedagogică, Nivel I realizat pe parcursul studiilor universitare de 
licență. 
2) Program de formare psihopedagogică, Nivel I realizat în regim postuniversitar, după 
absolvirea studiilor de licență (monospecializare/dublă specializare) sau a altor categorii de 
studii prevăzute de documentele normative în vigoare. 

 
II. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II - aprofundare 

1) Program de formare psihopedagogică – Nivel II,  parcurs în timpul studiilor universitare de 
master. 
 
Admiterea la programele de formare psihopedagogică presupune îndeplinirea următorilor 
pași: 
 

1. ÎNSCRIEREA  
Înscrierea se va face, conform calendarului de admitere, prin depunerea unei cereri de 
înscriere (tip) și completarea unui chestionar, anexate dosarului de candidatură. 
Documentele se vor depune la secretariatul fiecărei facultăți / specializări din cadrul acelor 
specializări / Facultăți care au solicitat Departamentului de Formare Psihopedagogică, din 
cadrul UEB, înscrieri la activitățile didactice și de cercetare din cadrul Programului de 



Formare Psihopedagogică. Cererea de înscriere și chestionarul pot fi descărcate inclusiv de pe 
site-ul DFP al UEB: https://www.ueb.ro/dfp/ 
Candidaţii se pot înscrie la concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică 
nivel I (inițial) sau Nivelul II (aprofundare) din cadrul DFP al UEB concomitent cu 
parcurgerea studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, având calitatea de student. 
Secretariatele Facltăților din cadrul Universității vor transmite secretariatului Departamentului 
de Formare Psihopedagogică listele cu studenții înscriși, care au optat pentru programele de 
formare psihopedagogică, conform calendarului anunțat.  
 
 
2. ADMITEREA 
Admiterea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza unui interviu (respectând 
Metodologia de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea 
certificării competenţelor pentru profesia didactică a DFP a UEB).  

 
3. ÎNMATRICULAREA 

Înmatricularea la programul de studii   
Candidații declarați admiși la interviul de admitere vor semna  și anexa, la dosar, o anexă 
la contractul de studii, încheiat cu Universitatea Ecologică din București, prin care își declară 
acceptul de a urma activitățile incluse în planul de predare și de cercetare al DFP. Documentul 
cu titlul de anexă, la contract, pentru programele de formare psihopedagogică, Contract curs 

DFP,   poate fi descărcat de pe site-ul DFP: https://www.ueb.ro/dfp/. Dosarele complete se vor 
depune la secretariatul Departamentului de Formare Psihopedagogică al Universității. 
 

4. TAXA 
Cuantumul taxelor de studii aferente programelor de formare psihopedagogică, în toate 
variantele oferite (integrat în ciclul licență, postuniversitar) sunt stabilite anual de către 
Senatul Universității Ecologice din București și aprobate de Consiliul de Administrație al 
UEB. Taxele sunt publicate pe site-ul universității la fiecare început de an școlar. 

 



 
 

DEPARTAMENTUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

 ÎNSCRIEREA 
 

I. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I  
1). Programul de formare psihopedagogică – Nivelul I – în regim cu frecvență (integrat în 
ciclul de licență)  
 

Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I, integrat în ciclul 
de licență, candidații care au calitatea de studenți la facultățile Universității Ecologice 
din București, dar și studenți de la alte universități în concordanță cu specializările la 
care UEB asigură programe de formare psihopedagogică.   

 
Înscrierea studenţilor la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I (inițial), se 
realizează prin depunerea, la secretariatul Facultății proprii, a unui dosar, care include:  
- cerere tip însoțită de un chestionar (formularele se află la secretariatul DFP și pe site-ul 

DFP https://www.ueb.ro/dfp/ );  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie);  
- dovada de schimbare a numelui / certificat de căsătorie (copie), în cazul în care numele 

înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;  
- adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează 

programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se 
organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de 
formare psihopedagogică este urmat în calitate de student; 

- certificat 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 profesia de cadru 
didactic (adeverinţă / scrisoare medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste 
că este apt pentru a preda în învățământ); 

- 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 programul de formare psihopedagogică şcolarizaţi 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. 

- chitanță taxă de înscriere. 
 
Dosarele se vor depune la secretariatul fiecărei facultăți a Universității Ecologice din 
București, care a solicitat Departamentului de Formare Psihopedagogică să ofere 
studenților lor programul de  formare psihopedagogică. 



DEPARTAMENTUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
ÎNSCRIEREA 

 
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II 

Înscrierea studenţilor la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II, se realizează 
prin depunerea, la secretariatul DFP a unui dosar, care include:  
- cerere tip însoțită de un chestionar (formularele se află la secretariatul DFP și pe site-ul 

DFP https://www.ueb.ro/dfp/);  
- certificat de naştere (copie);  
- carte de identitate (copie);  
- dovada de schimbare a numelui / certificat de căsătorie (copie), în cazul în care numele 

înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;  
- adeverinţă de student eliberată de instituţia de învăţământ superior la care urmează 

programul de studii în specialitate, dacă această instituţie diferă de cea unde se 
organizează programul de formare psihopedagogică, în cazul în care programul de 
formare psihopedagogică este urmat în calitate de student; 

- certificat 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 profesia de cadru 
didactic (adeverinţă / scrisoare medicală, eliberată de medicul de familie care să ateste 
că este apt pentru a preda în învățământ); 

- 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 programul de formare psihopedagogică şcolarizaţi 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; 

- 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; 

- actul de studii corespunzător categoriei de studii absolvit însoţit de foaie 
matricolă/supliment, în copie, certificată "conform cu originalul" de către instituţia 
organizatoare a programului de formare psihopedagogică; 

- 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 către instituţia organizatoare a programului de formare. 

- Pentru absolvenţii care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele 
membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul 
Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, înscrierea la programul de formare 
psihopedagogică de nivel II, respectiv la programul de studii de completare, prin 
susţinere de diferenţe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituţie de 



învăţământ superior acreditată din România, este condiţionată de prezentarea 
documentului privind recunoaşterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, 
alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică 
finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul 
formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educaţiei, la propunerea 
Comisiei specializate de recunoaştere. 

Notă: Studenţii la programul de formare psihopedagogică, care prpovin de la instituții de 
învățământ superior din cadrul UE, vor face dovada competenţelor lingvistice, fie la 
momentul înscrierii, fie până cel târziu înainte de data înscrierii pentru susţinerea 
examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competenţelor 
lingvistice se va face la una dintre instituţiile de învăţământ acreditate care organizează 
cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române. 

- chitanță taxă de înscriere. 

Dosarele se vor depune la secretariatul fiecărei facultăți a Universității Ecologice din 
București, care a solicitat Departamentului de Formare Psihopedagogică să ofere 
studenților lor programul de  formare psihopedagogică. 

 



 

DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

REPERE CALENDARISTICE PRIVIND ADMITEREA  
An universitar 2022 - 2023 

 
I. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL I 

 
1. Program de formare psihopedagogică, Nivel I realizat pe parcursul studiilor 
universitare de licență. 

 
Pentru anul universitar 2022-2023, admiterea la, Programele de Formare Psihopedagogică 
(PFP), Nivelul I (Modulul Pedagogic) realizat pe parcursul studiilor universitare de licență, 
candidații trebuie să parcurgă următoarele etape: 
 

I. Etapa de preînscriere: se va realiza în perioada 04.07.2022 –  25.09.2022, în perioada 
admiterii, la secretariatele Facultăților, pentru care optează candidații, din cadrul 
UEB (se va bifa, pe Contractul de studii, optiunea de a urma cursurile de pregatire 
pshipedagogica Nivelul I) la adresa str. General Vasile Milea, nr. 1. 
 

II. Etapa de înscriere: se va realiza la începutul anului universitar, 03.10 –  07.10.2022, 
când candidații trebuie să depună actele solicitate pentru înscriere (cererea de 
înscriere completată, chestionarul și documentele menționate la subcapitolul 
înscriere), la Secretariatul Facultăților la care sunt înscriși (str. General Vasile 
Milea, nr. 1). Secretariatele Facultăților vor notifica secretariatul Departamentului 
de Formare Psihopedagogică, în privința numărului de înscriși la programenle sale.  
 

III.  Etapa de admitere prin susținerea interviului de admitere: se va realiza în perioada 
10.10.2022 –  14.10.2022, conform planificării afișate pe site-ul Departamentului 
de Formare Psihopedagogică (https://www.ueb.ro/dfp/) la sediul DFP, Corpul B, 
etaj 3, str. General Vasile Milea, nr. 1. (Tel.  40 21 316 79 32). 
 

IV.  Încheierea contractelor de studii pentru candidații declarați admiși, în perioada 
17.10.2022 – 21.10.2022,  la Secretariatul Departamentului de Formare 
Psihopedagogică, Corpul B, etaj 3, str. General Vasile Milea, nr. 1 (Tel. 40 21 316 

79 32). 
 
 
Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivelul I al Universității Ecologice din 
București se realizează pe baza susținerii unui interviu, care vizează, în principal, evaluarea 
competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivației și a atitudinii candidatului 
față de profesia didactică.  
 



Interviul este organizat, fără a aplica vreun criteriu discriminatoriu, de către o comisie formată 
din cadre didactice ale DFP, fiind acordate calificativele: „ADMIS” sau „RESSPINS”. 



DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

REPERE CALENDARISTICE PRIVIND ADMITEREA  
An universitar 2022 - 2023 

II. PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL II 
(aprofundare) 

 
1. Program de formare psihopedagogică, Nivel II  - aprofundare, realizat pe parcursul 
studiilor universitare de master. 

 
Pentru anul universitar 2022-2023, admiterea la, Programele de Formare Psihopedagogică 
(PFP), Nivelul II (Modulul Pedagogic) realizat pe parcursul studiilor universitare de master, 
candidații trebuie să parcurgă următoarele etape: 
 

I. Etapa de preînscriere: se va realiza în perioada 04.07.2022 –  25.09.2022, în perioada 
admiterii, la secretariatele Facultăților, pentru care optează candidații, din cadrul 
UEB (se va bifa, pe Contractul de studii, optiunea de a urma cursurile de pregatire 
pshipedagogica Nivelul II - aprofundare) la adresa str. General Vasile Milea, nr. 1. 
 

II. Etapa de înscriere: se va realiza la începutul anului universitar, 03.10.2022 –  
07.10.2022, când candidații trebuie să depună actele solicitate pentru înscriere 
(cererea de înscriere completată, chestionarul și documentele menționate la 
subcapitolul înscriere), la Secretariatul Facultăților la care sunt înscriși (str. 
General Vasile Milea, nr. 1). Secretariatele Facultăților vor notifica secretariatul 
Departamentului de Formare Psihopedagogică, în privința numărului de înscriși la 
programenle sale.  
 

III.  Etapa de admitere prin susținerea interviului de admitere: se va realiza în perioada 
10.10.2022 –  14.10.2022, conform planificării afișate pe site-ul Departamentului 
de Formare Psihopedagogică (https://www.ueb.ro/dfp/) la sediul DFP, Corpul B, 
etaj 3, str. General Vasile Milea, nr. 1. (Tel.  40 21 316 79 32). 
 

IV.  Încheierea contractelor de studii pentru candidații declarați admiși, în perioada 
17.10.2022 –  21.10.2022,  la Secretariatul Departamentului de Formare 
Psihopedagogică, Corpul B, etaj 3, str. General Vasile Milea, nr. 1 (Tel. 40 21 316 

79 32). 
Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivelul II al Universității Ecologice din 
București se realizează pe baza susținerii unui interviu, care vizează, în principal, evaluarea 
competențele de comunicare ale candidatului, analiza motivației și a atitudinii candidatului 
față de profesia didactică.  
Interviul este organizat, fără a aplica vreun criteriu discriminatoriu, de către o comisie formată 
din cadre didactice ale DFP, fiind acordate calificativele: „ADMIS” sau „RESSPINS”. 

Director Departament de Formare Psihopedagogică 
Conf. univ. dr. Adela FEKETE 


