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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Prezentul Regulament reglementează organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” 

(UCDC), cu sediul în Bucureşti.  

 

Art. 2. Prezentul Regulament este întocmit în temeiul prevederilor: 

a.Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

b.Legea nr. 238 din 23 aprilie 2002 privind acreditarea UCDC; 

c.O.M. nr. 3995/2004 prin care se aprobă înfiinţarea de către UCDC a DPPD, începând cu anul 

universitar 2004-2005; 

d. O.M. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 

e.O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS); 

f.OMECTS Nr. 5561/2011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

g.OMECTS Nr. 5745/ 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare a 

programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică; 

h.Legea 346/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  

i.O.M nr 4316/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2005 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.  

j.OMECTS Nr. 3782/6.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/ instituţiile de 

învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu, în anul şcolar/ universitar 2015-2016; 

k.O.G. Nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a 

cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre UE, precum şi 

din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; 

l.Ordinul ministrului educației naționale nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei 

pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și 

particular acreditat din România; 

m. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3359MD/11.03.2013 privind modificarea 

Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în 

învățământul de stat și particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educație, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6000/2012: 

n.Legea 1/2010 privind cuantumul taxelor de şcolarizare în valută a cetăţenilor din statele terţe UE; 

o.Carta UCDC. 

o.Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3850/02.05.2017 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. 

 

Art. 3. Pregătirea didactică a studenţilor si absolvenţilor cu licenţă, care doresc să obţină calificarea 

pentru profesia didactică, în învăţământul preuniversitar si universitar, se realizează printr-o filieră 

separată - DPPD.  
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Art. 4. Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia 

didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în Planul de învătământ al D.P.P.D 

privind formarea pentru profesia didactică.  

 

Art. 5. Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să 

funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, 

potrivit legii.  

 

Art. 6. Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii şi 

promovării programelor de formare psihopedagogică oferite numai de către Departamentele pentru 

Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, 

înfiinţate conform legii. 

 

II. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI ATRIBUŢII 
 

Art. 7. D.P.P.D. este o structură postuniversitară al cărei scop este de profesionalizare în cariera 

didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu. În cadrul D.P.P.D. se realizează pregătirea 

studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau licenţă şi masterat, 

care optează pentru profesia de cadru didactic precum şi formarea continuă şi perfecţionarea 

pregătirii de specialitate, a profesorilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, 

postliceal şi superior.  

 

Art. 8. Misiunea DPPD este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, precum şi de a crea 

competenţe, prin dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare pentru membrii comunităţii 

preuniversitare şi universitare. Prin programele de învăţământ de nivel universitar, DPPD asigură 

cadre didactice pregătite şi care se raportează la un învăţământ modern, centrat pe elev sau pe 

student. 

 

Art. 9. Obiectivele specifice ale DPPD care decurg din misiunea asumată, sunt următoarele:  

- Asigurarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice;  

- Implementarea sistemului european al creditelor transferabile (European Credit Transfer System – 

ECTS) ale unor sisteme compatibile cu cel european;  

- Promovarea mobilităţii transeuropene a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;  

- Întărirea cooperării europene în asigurarea calităţii educaţiei, concomitent cu dezvoltarea încrederii 

reciproce în mecanismele interne folosite în universităţile europene pentru asigurarea calităţii;  

- Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior prin dezvoltarea unor programe 

comune;  

- Asumarea unui rol activ al DPPD în relaţia cu mediul preuniversitar.  

 

Art. 10. D.P.P.D. este subordonat Senatului UCDC, colaborează cu celelalte facultăţi din cadrul 

Universităţii şi are următoarele atribuţii principale:  

a) coordonarea activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifice pregătirii pentru 

profesia didactică;  

b) formarea profesională initială pentru cariera didactică;  

c) formarea continuă, psihopedagogică, metodică si de specialitate continuă pentru personalul 

didactic din învătământul preuniversitar şi superior pe baza unor programe specifice;  

d) activităţi de perfecţionare a pregătirii psihopedagogice, didactico-metodice şi manageriale a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar obligatoriu şi liceal;  
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e) consilierea psihopedagogică si metodică privind dezvoltarea profesională si evoluţia în cariera 

didactică, precum si coordonarea activităţilor de mentorat din şcoli; 

f) promovarea cercetării ştiinţifice în domeniu, prin activităţi de publicitate, contracte de cercetare, 

sesiuni ştiinţifice, editare de cursuri şi manuale etc. 
 

III. ORGANIZARE, PERSONAL DIDACTIC ŞI DE CONDUCERE, 

PERSONAL AUXILIAR 
 

Art. 11. (1) D.P.P.D. este o structură universitară distinctă, subordonată direct Senatului UCDC. 

D.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii, prin următoarele 

elemente:  

a) misiune şi obiective specifice;  

b) studenţi şi cursanţi proprii înscrişi la modulul de pregătire psihopedagogică, atât din interiorul 

UCDC, cât şi din alte universităţi.;  

c) structuri profesional - ştiinţifice şi administrative interne, stabilite potrivit nevoilor de funcţionare 

optimă;  

d) conducere proprie, prin consiliu si director;  

e) servicii distincte de secretariat şi de evidenţă a activităţii.  

(2) DPPD are plan de învăţământ specific, unitar la nivel naţional, aprobat de către MEN şi 

eliberează documentele care confirmă certificarea pentru exercitarea profesiei didactice.  

 

Art. 12. (1) D.P.P.D. are statutul unui departament. Responsabilităţile, obligaţiile şi drepturile ce 

revin unui departament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale Cartei UCDC, sunt 

aplicabile corespunzător şi pentru D.P.P.D.  

(2) D.P.P.D. este abilitat să organizeze si activităţi din sfera formării continue a personalului 

didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum si 

activităţi specifice de cercetare stiinţifică. Potrivit legii si reglementărilor interne ale fiecărei 

universităţi, D.P.P.D. poate participa, sub egidă proprie, la competiţia pentru finanţarea cercetării 

prin granturi si contracte organizată de C.N.C.S.  

(3) D.P.PD. poate organiza activităţi de consiliere psihopedagogică şi metodică privind dezvoltarea 

profesională si evoluţia în cariera didactică, coordonarea activităţilor de mentorat din şcoli.  

(5) D.P.P.D. organizează studii postuniversitare în conformitate cu O.M. Nr. 3850 din 02.05.2017 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

(6) Pentru realizarea obiectivelor cercetării ştiinţifice de profil, D.P.P.D. poate crea un Centru de 

cercetare. Centrul de cercetare se înfiinţează conform Legii şi Cartei UCDC şi are personal propriu, 

angajat prin concurs şi/sau personal care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract sau convenţie 

de prestări servicii. Personalul angajat în cadrul Centrului include specialişti în domeniile specifice 

Departamentului.  

 

Art. 13. D.P.P.D. are personal didactic şi personal auxiliar propriu, stabilit conform Legii şi Cartei 

UCDC. 

 

Art. 14. În cadrul DPPD regăsim întreaga gamă de funcţii didactice specifice învăţământului 

superior: profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar şi asistent universitar.  

 

Art. 15. D.P.P.D. are stat de funcţii didactice şi de personal propriu. Numărul posturilor, pe grade 

didactice universitare, se stabileşte conform Legii şi se aprobă de Senatul UCDC. Posturile vacante 

se ocupă prin concurs, conform reglementărilor UCDC şi MEN.  
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Art. 16. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt considerate vacante şi pot fi 

ocupate de personalul titular sau de personal asociat, in regim de cumul/plata cu ora, cu respectare 

normelor legale in vigoare.  

 

Art. 17. Departamentul este condus de consiliu şi prezidat de director. Numirea organelor de 

conducere se face conform Legii şi Cartei UCDC.  

 

Art. 18. Modul de constituire a Consiliului DPPD se stabileşte prin hotărâre a Senatului UCDC. Pot 

fi membri ai Consiliului DPPD cadrele didactice titulare arondate departamentului, iar numărul 

acestora este stabilit de Senatul UCDC. 

 

Art. 19. Consiliul D.P.P.D. are următoarele atribuţii:  

a) elaborează strategia de dezvoltare a D.P.P.D.; 

b) coordonează activităţile didactice din cadrul modulelor de pregătire psihopedagogică, potrivit 

curriculumului naţional aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  

c) avizează statul de funcţii de personal didactic al catedrelor;  

d) dezvoltă relaţii de parteneriat cu inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi cu unităţile de 

învăţământ în realizare a sarcinilor privind formarea şi perfecţionarea personalului didactic, precum 

şi în realizarea în comun a unor programe de formare si cercetare.  

 

Art. 20. Secretariatul D.P.P.D. este reprezentat de 1 secretar. 

 

Art. 21. Secretariatul propriu asigură evidenţa studenţilor, a documentelor şi actelor normative 

referitoare la activitatea DPPD, efectuează corespondenţa cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu 

Inspectoratele Şcolare şi Casele Corpului Didactic, realizează celelalte sarcini specifice activităţii de 

secretariat. 

 

IV. CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE; 

TAXE 
 

Art. 22. Profesionalizarea pentru cariera didactică se realizează concomitent cu pregătirea 

studenţilor într-un domeniu de specializare, sau în regim postuniversitar.  

 

Art. 23. Potrivit O.M. Nr. 3850 din 02.05.2017 cu modificările şi completările ulterioare, 

certificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:  

a) Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în 

învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite 

transferabile din programul de studii psihopedagogice;  

b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:  

- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice 

(parcurgerea integrală a Nivelului I şi a Nivelului II);  

- absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă. 

 

Art. 24. Planul de învăţământ al D.P.P.D. este aprobat prin Ordin al M.E.N (Nr. 3850 din 

02.05.2017). Acesta cuprinde trei componente curriculare:  
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a) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele si activităţile didactice obligatorii pentru nivelul 

I de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de 

discipline:  

- discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală;  

- discipline de pregătire didactică si practică de specialitate;  

b) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele si activităţile didactice obligatorii pentru 

obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde 

următoarele pachete de discipline:  

- discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice;  

- discipline de extensie a pregătirii didactice si practice de specialitate;  

c) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline. Cursanţii vor alege câte o disciplină din 

fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru 

nivelul II de certificare pentru profesia didactică. 

 

Art. 25. Programul de formare psihopedagogică Nivelul I este oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe 

parcursul studiilor de licenţă, Nivelul II putând fi urmat numai de absolvenţii învăţământului 

universitar care au absolvit Nivelul I (pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de 

licenţă).  

 

Art. 26. Absolvenţii de învăţământ superior, cu licenţă, care doresc să obţină dreptul de a profesa în 

calitate de cadre didactice şi care nu au urmat cursurile D.P.P.D. în perioada pregătirii lor într-o 

anumită specialitate, pot urma programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar.  

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică 

postuniversitară, cu durata de 6 luni pentru fiecare nivel, oferit de către D.P.P.D. Modul de realizare 

a cursurilor postuniversitare de specializare psihopedagogică şi didactică şi cuantumul taxei de 

şcolarizare se aprobă anual de către Senatul UCDC. 

 

Art. 27. Înscrierea la cursurile D.P.P.D. este opţională şi constă în completarea unei fişe de înscriere 

şi a unui contract. 

Conform O.M.E.N. Nr. 3850 din 02.05.2017 cu modificările şi completările ulterioare, se pot înscrie 

la programul de studii psihopedagogice Nivel I oferit de D.P.P.D., studenţii la forma de învăţământ 

Licenţă şi la programul de studii psihopedagogice Nivel II oferit de D.P.P.D., studenţii la forma de 

învăţământ de nivel masteral. În cazul absolvenţilor, dreptul de a se înscrie la programul de formare 

psihopedagogică, forma postuniversitar, se obţine pe baza diplomei de licenţă. 

Studenţii/cursanţii străini pot fi şcolarizaţi respectând prevederile legale în vigoare – existenţa unui 

certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau cu dovada parcurgerii anului pregătitor. 

De asemenea, trebuie să existe atestatul de recunoaştere a studiilor de către CNRED.  

 

Art. 28. (1)Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire. Examenul 

constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care 

reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea 

programului de formare psihopedagogică. Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc 

în cadrul D.P.P.D. 

(2)Înscrierea la examenul de absolvire se realizează pe bază de dosar, care va cuprinde: 

 cerere de înscriere; 

 chitanţă plată examen; 

 copie act de identitate; 

 copie certificat de naştere;  
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 copie certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

 adeverinţă situaţie şcolară nivel absolvit; 

 portofoliul. 

 

Art. 29. Absolvirea programului de formare psihopedagogică oferit de D.P.P.D. se finalizează cu 

obţinerea Certificatului de absolvire a D.P.P.D., corespunzător programului de formare 

psihopedagogică absolvit, respectiv Nivelului I şi II. Certificatul de absolvire este un document 

oficial, eliberat de către UCDC sub egida MEN (formular tipizat).  

      Disciplinele din planul de învăţământ al DPPD, parcurse de studenţii de la forma de învăţământ 

zi sunt incluse în planurile de învăţământ ale facultăţilor UCDC, menţionate în suplimentele de 

diplomă eliberate absolvenţilor, indiferent dacă studenţii parcurg tot planul de învăţământ al DPPD. 

Pentru cursanţii care urmează cursurile modulului psihopedagogic în regim postuniversitar, 

Certificatul de absolvire va fi însoţi de o foaie matricolă care evidenţiază disciplinele parcurse, 

rezultatele obţinute (note şi credite transferabile). Conţinutul foii matricole este propus şi agreat de 

către conducerea UCDC Bucureşti.  

 

Art. 30. Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să 

primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de către D.P.P.D., care va specifica disciplinele 

promovate şi se pot înscrie la susţinerea examenului de absolvire şi într-o sesiune ulterioară. 

 

Art. 31. Practica pedagogică este disciplină obligatorie şi se desfăşoară conform unui regulament 

specific.  

Durata practicii pedagogice în cadrul Nivelului I este de două semestre, conform panului de 

învăţământ al D.P.P.D.. În cadrul Nivelului II practica pedagogică se realizează pe parcursul unui 

singur semestru. În cazul cursanţilor înscrişi în regim de studii postuniversitare, perioada de practică 

pedagogică se stabileşte de către coordonatorul acesteia şi este transmis directorului DPPD după 2 

săptămâni de la începerea cursurilor. 

 

Art. 32.  
(1) Practica pedagogică se realizează în unităţile de învăţământ gimnazial (în cadrul Nivelului I şi 

licee până la clasa a X-a), iar la Nivelul II în învăţământul liceal, postliceal şi superior.  

(2) Practica pedagogică este coordonată de cadre didactice universitare de la D.P.P.D.  

(3) Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele tipuri de activităţi:  

a) activităţi de observare si de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiv-educativ din 

unităţile de învăţământ; 

b) activităţi de cunoaştere si caracterizare psihopedagogică a elevilor;  

c) activităţi de planificare si proiectare a procesului de predare si învăţare;  

d) activităţi didactice efective, constând în proiectarea, realizarea si evaluarea lecţiilor (a unităţilor 

de învăţare), finalizate prin susţinerea unei lecţii de probă;  

e) activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului instituţiilor de învăţământ. 

 

Art. 33.  
(1) Practica pedagogică a studenţilor sau cursanţilor D.P.P.D. este îndrumată efectiv de către 

profesori de specialitate, din unităţile şcolare de aplicaţie.  

(2) În cadrul practicii pedagogice, studenţii sau cursanţii D.P.P.D. au obligaţia de a asista la lecţii 

susţinute de profesorii din şcolile unde sunt repartizaţi, să susţină lecţii, precum şi o lecţie finală. 

(3) Studenţii sau cursanţii DPPD sunt obligaţi să consemneze întreaga lor activitate în mapa 

studentului/cursantului. 
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(4) Practica pedagogică se încheie cu o discuţie finală (colocviu) în care se analizează activitatea 

fiecărui student/ cursant. 

(5) Nota minimă de promovare pentru practica pedagogică este 7 (şapte). 

 

Art. 34. 

Taxele pentru parcurgerea modulului psihopedagogic sunt stabilite de Senatul UCDC. 

Taxele pentru studenţii/ cursanţii străini sunt stabilite de Senatul UCDC, respectând prevederile 

legale în vigoare. 

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 

Art. 35. Activitatea de cercetare ştiinţifică a D.P.P.D. este realizată de cadre didactice universitare 

şi, respectiv, de cercetători, specialişti în domeniile menţionate în prezentul Regulament. Activitatea 

de cercetare ştiinţifică este coordonată de către Directorul D.P.P.D.  

 

Art. 36. Activitatea de cercetare ştiinţifică a personalului didactic titular sau asociat al D.P.P.D. 

presupune realizarea unor proiecte şi programe specifice domeniului educaţional şi se concretizează 

în elaborarea de lucrări cu caracter sociopsihopedagogic şi didactico-metodic: articole, cărţi, tratate, 

monografii, cursuri universitare, ghiduri şi caiete pentru activităţile de seminar, pentru practica 

pedagogică a studenţilor, rapoarte de cercetare etc.  

 

VI. COLABORAREA CU FACULTĂŢILE DIN UCDC 
 

Art. 37. Pentru realizarea obiectivelor şi activităţile sale specifice, D.P.P.D. colaborează cu toate 

facultăţile si departamentele din UCDC. Colaborarea se realizează în interesul pregătirii 

corespunzătoare, de calitate, a studenţilor şi cursanţilor D.P.P.D.  

 

VII. Evaluarea internă si asigurarea calităţii educaţiei 
 

Art. 38. (1) Evaluarea internă si asigurarea calităţii programelor de studii si cercetare organizate de 

D.P.P.D. se efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor structurilor si programelor 

universitare. În conformitate cu acest cadru legislativ, domeniile în funcţie de care sunt evaluate 

programele oferite de D.P.P.D.- sunt:  

a) capacitatea instituţională;  

b) eficacitatea educaţională;  

c) managementul calităţii.  

(2) Principalele demersuri prin care se evaluează si se asigură calitatea sunt monitorizarea si 

evaluarea periodică.  

 

Art. 39 - (1) Monitorizarea unui program de studii constă în compararea sistematică a situaţiei 

actuale cu situaţia de referinţă definită prin standardele si indicatorii de performanţă în baza cărora 

programul a fost aprobat, în scopul identificării discrepanţelor si al intervenţiei operative. 

Monitorizarea se distinge prin caracterul ei relativ continuu, în sensul unei frecvenţe mai mari decât 

a evaluărilor periodice, precum si prin orientarea spre ameliorările operative si rezolvarea punctuală 

a problemelor, prevenind acumularea acestora. Monitorizarea este procesul prin care se asigură 

controlul si menţinerea standardelor de calitate în perioada dintre evaluările periodice.  

(2) Modalitatea principală a monitorizării programelor de studii este analiza colegială. Aceasta 

constă în abordarea de echipă, prin cooperare si dezbatere de grup, a problemelor privind evaluarea 
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si asigurarea calităţii programelor de studii. Analiza colegială se desfăşoară, de regulă, în cadrul 

catedrelor de specialitate care coordonează programul de studii monitorizat, la care sunt invitate 

toate cadrele didactice care asigură predarea disciplinelor din cadrul programului de studii, 

indiferent de catedra din care fac parte. 

(3) Demersurile de monitorizare urmăresc pas cu pas derularea programului de studii si se 

întemeiază pe date concrete, pe rezultate si pe informaţii factuale. În funcţie de evoluţia concretă a 

fiecărui program de studii, de natura problemelor si evenimentelor ce apar pe parcurs, monitorizarea 

se realizează prin demersuri cum sunt:  

a) analiza structurii planului de învăţământ;  

b) analiza conţinutului programelor tematice ale disciplinelor;  

c) stabilirea posturilor didactice, repartizarea disciplinelor în funcţie de competenţele, de funcţia 

didactică si de realizările ştiinţifice dovedite ale personalului didactic;  

d) analiza rezultatelor învăţării, exprimate prin performanţele (notele, calificativele) obţinute de 

studenţi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene, la examenele de finalizare a studiilor, 

precum si prin indicatorii de succes/insucces;  

e) analiza prestaţiei cadrelor didactice (predare, evaluare, consiliere) si a relaţiei dintre calitatea 

predării si rezultatele învăţării.  

(4) Analizele din cadrul demersurilor de monitorizare se organizează în principalele momente ale 

fiecărui an universitar, respectiv: la începutul anului, la finalul sesiunilor de examene, la finalul 

anului universitar, după încheierea examenelor de finalizare a studiilor. Analizele se pot organiza si 

pe parcursul semestrelor dacă apar probleme speciale care necesită o rezolvare operativă.  

 

Art. 40 - (1) Evaluarea periodică a unui program de studii constă în verificarea îndeplinirii 

standardelor de calitate si a indicatorilor de performanţă în principalele momente ale derulării 

programului, respectiv:  

a) la finalul fiecărui an de studiu;  

b) la finalizarea unui ciclu de studii;  

c) la o perioadă de maximum 5 ani de la ultima evaluare periodică.  

(2) Evaluarea periodică a programelor de studii este realizată de către comisiile pentru evaluarea 

internă si asigurarea calităţii educaţiei constituite pentru fiecare program de studii oferit de 

D.P.P.D. Comisiile sunt desemnate de consiliul D.P.P.D. si au următoarea componenţă:  

a) preşedintele comisiei este directorul D.P.P.D. ori un reprezentat desemnat de director;  

b) doi  membri, dintre care:  

- un membru din rândul cadrelor didactice;  

- un reprezentant al studenţilor/ cursanţilor;  

 (3) Componenţa unei comisii de evaluare internă este, de regulă, aceeaşi pe o perioadă de 5ani, cu 

excepţia reprezentantului studenţilor. În cazul în care se impun modificări, acestea trebuie justificate 

si aprobate de consiliul D.P.P.D.  

(4) Analizele, concluziile si recomandările evaluărilor periodice realizate de comisiile de evaluare, 

inclusiv concluziile analizelor colegiale, sunt reunite în Raportul de evaluare internă a calităţii 

educaţiei.  

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 41. Prezentul Regulament, aprobat în şedinţa de Senat din 14.03.2007 şi intrat în vigoare începând 

cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat şi aprobat în şedinţele Senatului din data de 

1.05.2009; din data de 24.06.2016, şi din data de 19.12.2017. Prezentul Regulament aşa cum a fost 

modificat şi completat intră în vigoare începând cu data de 19.12.2017 


