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Capitolul I. Organizarea programelor de formare psihopedagogică
Art. 1. În raport cu Metodologia – cadru de organizare a programelor de formare
psihopedagogică, în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, elaborată prin ordinul
MECTS nr. 5745/2012, conducerea Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, propune
spre aprobarea Senatului universităţii,

reorganizarea acestei structuri, în Departament de

specialitate cu profil psihopedagogic, menţinându-i statutul şi drepturile dobândite anterior reorganizării
acesteia.
Art. 2. În scopul certificării competenţelor pentru profesia didactică, ca urmare a
acestei reorganizări şi a prevederilor Metodologiei - cadru, noua structură didactică va
organiza programe de formare psihopedagogică atât pentru studenţii care frecventează facultăţile şi
specializările din cadrul UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, la forma nivel I, cât şi pentru absolvenţii
licenţiaţi la forma nivel II, acordând absolvenţilor acestor niveluri dreptul să ocupe posturi
didactice

în structurile

şi

formele

de

organizare

ale

învăţământului,

cu

respectarea

prevederilor din ordinul menţionat.
Art. 3. Programele de formare psihopedagogică, la ambele nivele, pentru studenţii
facultăţilor şi specializărilor se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, iar pentru
cursanţii niveluli I şi II, prin forma învăţământului cu frecvenţă[ redusă, respectând Planul
de învăţământ şi curriculumul aferent acestuia de la cele două nivele de pregătire, fiind
structurat pe cele trei componente prevăzute în ordin: curriculumul nucleu; curriculumul
extins şi curriculumul opţional, cuprinzând discipline şi activităţi didactice obligatorii şi
opţionale prevăzute în planul de învăţământ şi cele trei forme curriculare.

Capitolul

II.

Admiterea

la

programele

de

formare

psihopedagogica
Art.4. În cadrul Programelor de
pot

înscrie

facultăţi din

formare psihopedagogică, la forma nivel I se

şi frecventa studenţii de la toate facultăţile şi specializările, precum şi absolvenţii unor
afara UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, iar la nivelul II,

licenţiaţii

unor

facultăţi

şi

specializări care au absolvit în mod obligatoriu nivelul I de pregătire psihopedagogică.
Art.5. Programele de formare psihopedagogică a studenţilor din cadrul universităţii
pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau sau în regim de taxă, cuantumul taxelor
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stabilindu-se anual de către Senatul

universităţii, iar absolvenţii licenţiaţi pot urma Programul de

formare psihopedagogică exclusiv în regim de taxă.
Art.6. Drepturile şi obligaţiile cursanţilor înscrişi la programul de studii psihopedagogice
se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea.

Capitolul III. Finalizarea progamelor de formare psihopedagogică
Art. 7. Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru
fiecare nivel de certificare, constând în elaborarea şi susţinerea unui Portofoliu didactic,
stabilit printr-o metodologie proprie.

Acesta este un pachet de documente care reflectă

sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţii prin parcurgerea programului de
formare psihopedagogică, alocându-se câte 5 credite, distinct de cele 30 credite de la fiecare nivel
absolvit, credite raportate la pachete de discipline cuprinse în sfera curriculară, conform cu
art.7, al.2 şi 3 al OM 5745/2012.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a aprobat prezentul
regulament în data de 28 sept. 2012, si devine aplicabil începând cu anul universitar 2012/2013.

