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INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚI  
și CALENDARUL DE ÎNSCRIERE și ADMITERE 

LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ,  
DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) 

ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 

 
1. NIVELUL I (INIȚIAL) __________________________________________________________ 
 

Nivelul I – inițial, cursuri de zi, se desfășoară pe parcursul studiilor de licență, la care pot candida studenţii 
facultăţilor din UMFST Tg. Mureș, precum și studenți ai altor instituții de învățământ superior acreditate, 
care sunt înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă sau în anul II de studii de licență (în cazul facultăţilor cu 
durata de studii  universitare de 4, 5 și 6 ani). 
 

CALENDAR ___________________________________________________________________________ 
 Înscrieri: perioada 01.09.2022-09.09.2022  
 Interviul de admitere: perioada 12-13.09.2022, între orele 1000-1500, sala A 204, Str. Nicolae Iorga, 

Nr.1 
 Confirmare și înmatriculare : perioada 12-13.09.2022, între orele 1000-1500, sala A 214, Str. Nicolae 

Iorga, Nr.1 
 Afișarea rezultatelor: 14.09.2022 

 

ÎNSCRIEREA  __________________________________________________________________________ 
 

Înscrierea la Nivelul I se face ONLINE, iar dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, în 
format PDF: 
 diploma de bacalaureat; 
 foaia matricolă; 
 certificatul de naștere; 
 certificatul de căsătorie (în cazul în care s-a schimbat numele candidatului); 
 adeverința medicală-tip, eliberată de medicul de familie; 
 cartea de identitate; 
 absolvenții studiilor de licență în altă limbă, decât limba română, certificat de competențe lingvistice 

în limba română 
 dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);  

o taxa se achită la casieria UMFST sau prin ordin de plată bancar; 
 

ADMITEREA __________________________________________________________________________ 
 

Admiterea candidaților la Nivelul I se face pe bază de INTERVIU, al cărui rezultat individual este 
”ADMIS”. Ora și locul de desfășurare a interviului vor fi comunicate în timp util (pe site-ul UMFST și la 

mailto:secretariat.dppd@umfst.ro
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avizierul DPPD - https://www.umfst.ro/universitate/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-
didactic.html). 

 
 
 

Precizări:  
În momentul confirmării locului, studentul va depune documentele, enumerate anterior, într-un 

dosar plic la sediul DPPD, sala A214, Str. Nicolae Iorga nr. 1 
 următoarele documente din dosar vor fi în original:  

o adeverința (eliberată de secretariatul decanatului facultății unde este înmatriculat), din care să 
rezulte confirmarea locului la programul de studii de licență, la care a candidat, precum și 
specificarea că diploma de bacalaureat și foaia matricolă (în original), sunt depuse la facultatea 
unde este student;  

o adeverința medicală-tip, eliberată de medicul de familie;  
o două fotografii (3/4 cm);  
o dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);   
o dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei). 

o taxa se achită la casieria UMFST sau prin ordin de plată bancar; 
 

2. NIVELUL II (STUDII DE APROFUNDARE) ______________________________________________ 
 
Nivelul II – de aprofundare, cursuri de zi, se desfășoară pe parcursul studiilor de masterat , nivel 

la care pot candida absolvenți cu diplomă de licență ai facultăţilor din UMFST Tg. Mureș, precum și 
absolvenți cu diplomă de licență ai altor instituții de învățământ superior acreditate. 

 
 Înscrieri: perioada 01.09.2022-09.09.2022  
 Confirmare și înmatriculare : perioada 12-13.09.2022, între orele 1000-1500, sala A 201, Str. Nicolae 

Iorga, Nr.1  
 Afișarea rezultatelor: 14.09.2022 

 
ÎNSCRIEREA __________________________________________________________________________ 

 
Înscrierea la Nivelul II se face ONLINE, iar dosarul de înscriere va cuprinde următoarele 

documente, în format PDF: 
 diploma de licență, sau document echivalent, precum și a suplimentului la diplomă; 
 copie după certificatul de absolvire - Nivelul I sau copia adeverinței de absolvire a Nivelului I de 

pregătire psihopedagogică din cadrul DPPD, valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire a 
acestuia. 

 copia certificatului de naștere; 
 copia certificatului de căsătorie (în cazul în care s-a schimbat numele candidatului); 
 adeverința medicală-tip, eliberată de medical de familie; 
 copia cărții de identitate; 
 dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);  

o taxa se achită la casieria UMFST sau prin ordin de plată bancar; 
 
ADMITEREA __________________________________________________________________________ 

 

Admiterea candidaților la Nivelul II se face pe bază de DOSAR, al cărui rezultat individual este 
”ADMIS”. 

mailto:secretariat.dppd@umfst.ro
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Precizări: ____________________________________________________________________________ 
 

În momentul confirmării locului, studentul va depune, într-un dosar plic la sediul DPPD,   
sala A 201, Str. Nicolae Iorga nr. 1, următoarele documente, în original:  

o adeverința (eliberată de secretariatul decanatului facultății unde este înmatriculat), din care să 
rezulte confirmarea locului la programul de studii de licență, la care a candidat, precum și 
specificarea că diploma de bacalaureat și foaia matricolă (în original), sunt depuse la facultatea 
unde este student;  

o adeverința medicală-tip, eliberată de medicul de familie;  
o două fotografii (3/4 cm);  
o dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);   
o dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei). 

o ambele taxe se achită la casieria UMFST sau prin ordin de plată bancar; 
 

3. NIVELELE I și II în REGIM POSTUNIVERSITAR __________________________________________ 
 
Locurile pentru Nivelele I și II, în regim postuniversitar, sunt cu taxă. În sesiunea septembrie 2022, 

se organizează concurs de admitere numai pentru Nivelul I, urmând ca pentru Nivelul II, acesta să se 
desfășoare înainte de începerea semestrului II al anului universitar 2022-2023. 
 
NIVELUL I 
 

Absolvenții de studii superioare, care nu au parcurs programul de formare a 
competențelor psihopedagogice pentru profesia didactică, Nivelul I (Inițial),  în perioada studiilor de 
licență, au posibilitatea să urmeze acest program, în regim postuniversitar, cu durata de 1 semestru 
(semestrul I, anul universitar 2022-2023), obținând la finalul programului, Certificatul de absolvire a 
programului de formare psihopedagogică - Nivel I. 

În cazul absolvenţilor de studii superioare, înscrierea, în regim postuniversitar, la cursurile unor 
Programe de formare psihopedagogică de Nivel I DPPD, este condiţionată de absolvirea cu diplomă a unui 
program de studii universitare de licenţă. 

 
NIVELUL I 
CALENDAR ___________________________________________________________________________ 
 
 Înscrieri: perioada 01.09.2022-09.09.2022  
 Interviul de admitere: perioada 12-13.09.2022, între orele 1000-1500, sala A 208, Str. Nicolae Iorga, 

Nr.1 
 Confirmare și înmatriculare : perioada 12-13.09.2022, între orele 1000-1500, sala A 214, Str. Nicolae 

Iorga, Nr.1 
 Afișarea rezultatelor: 14.09.2022 

 
NIVELUL II 
 
CALENDAR ___________________________________________________________________________ 
 
 Înscrieri: vacanța intersemestrială, anul universitar 2022-2023 
 Confirmare și înmatriculare : va fi comunicat în timp util. 

mailto:secretariat.dppd@umfst.ro
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 Afișarea rezultatelor: vor fi comunicate în timp util. 
 Termenul limită de confirmare a locului: va fi comunicat în timp util. 

 
 
ÎNSCRIEREA __________________________________________________________________________ 
   

Dosarul de înscriere se depune la sediul DPPD, sala A 214, Str. Nicolae Iorga nr. 1 și  trebuie să 
cuprindă următoarele documente: 

 
 originalul și copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă ; 
 originalul și copia certificatului de naștere; 
 originalul și copia certificatului de căsătorie; 
 adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie; 
 două fotografii  3/4 cm; 
 originalul și copia cărții de identitate; 
 dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);   
 dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei). 

o ambele taxe se achită la casieria UMFST sau prin ordin de plată bancar; 
 
ADMITEREA __________________________________________________________________________ 

 

Admiterea candidaților la Nivelul II se face pe bază de DOSAR, al cărui rezultat individual este 
”ADMIS”. 

 
PRECIZĂRI FINALE _______________________________________________________________ 
 
Admiterea la programele de formare psihopedagogică se susţine în limba în care se desfăşoară 

procesul de învăţământ, aceeaşi pentru care a fost acreditat programul de formare psihopedagogică. 
 
Alte informații suplimentare se pot obține la adresa web: 
https://www.umfst.ro/universitate/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-

didactic/informatii-studenti.html  
 
 
 
 
 
 
 

Director DPPD, 
Prof. univ. dr. Nicolae NEAGU 
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