Condiții de admitere
la Programele de formare psihopedagogică,
Nivelurile I și II
Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui
interviu, cu respectarea prevederilor legale. Interviul vizează recunoașterea setului de competențe
necesare profesiei didactice și are scopul de a identifica motivația candidatului față de cariera
didactică.
Pentru sesiunea de admitere pentru anul universitar 2021-2022, Ghidul privind
organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică
este elaborat de cadrele didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și
aprobat în cadrul Consiliului Departamentului.
Susținerea interviului se realizează în fața comisiei de admitere. Comisia de admitere
afișează programul pentru susținerea interviului la sediul D.P.P.D, precum și pe site-ul DPPD. În
funcție de evoluția situației epidemiologice generată de pandemia de coronavirus, precum și de
măsurile luate la nivel național / local pentru a limita răspândirea virusului susținerea interviului se
poate desfășura și online pe o platformă care asigură acces video în mod sincron pentru comisie și
candidat.
Interviul de admitere se desfășoară conform Ghidului privind organizarea şi desfășurarea
concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică. Rezultatul interviului se
afișează după sesiunea de admitere la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic și pe site-ul DPPD https://dppd.utgjiu.ro/ și este depus la dosarul de înscriere.
Interviul se evaluează prin acordarea unui punctaj între 10 și 100 puncte. Pentru a fi
declarați admiși la susținerea interviului, candidații trebuie să obțină minim 60 puncte.
La interviu, considerat probă orală, nu se admit contestații.
În cazul în care numărul candidaților admiși în urma interviului este mai mare decât
numărul locurilor scoase la concursul de admitere, departajarea candidaților se face în funcție de
punctajul obținut la interviu.
În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu punctaj egal cu cel al ultimului loc, se
va apela la următoarele criterii de departajare:
Pentru Nivelul I -studenți:

Criteriul I: media generală a examenului de Bacalaureat;

Criteriul II: nota la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat.
Pentru Nivelul II-masteranzi:
 Criteriul I: media generală a Examenului de licenţă;
 Criteriul II: nota de la Prima probă a Examenului de licenţă.
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Afișarea rezultatelor finale, după încheierea admiterii, se face la sediul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, pe site-ul DPPD https://dppd.utgjiu.ro/,
conform calendarului concursului de admitere.
Contestațiile cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la comisia de
admitere sau pe e-mailul DPPD dppducb@utgjiu.ro în termen de 24 de ore de la afișarea
rezultatelor, iar rezultatul contestațiilor se comunică în cel mult 24 de ore după încheierea
termenului de depunere a acestora.
Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere au obligația să se prezinte la
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic la începutul anului universitar pentru a
încheia contractul de studii/actul adițional la contractul de studii.
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