
UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”  DIN IAŞI  
DEPARTAMENTUL  PENTRU  PREGĂTIREA  PERSONALULUI DIDACTIC 

 
 
 

PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRRAAA   
DDDEEE   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAARRREEE   AAA   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUULLLUUUIII   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAARRREEE   

PPPSSSIIIHHHOOOPPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCĂĂĂ   ÎÎÎNNN   CCCAAADDDRRRUUULLL   DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTUUULLLUUUIII   
PPPEEENNNTTTRRRUUU   PPPRRREEEGGGĂĂĂTTTIIIRRREEEAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLUUULLLUUUIII   DDDIIIDDDAAACCCTTTIIICCC   (((DDD...PPP...PPP...DDD...)))   

CCCOOODDD   TTTUUUIIIAAASSSIII...PPPOOOBBB...111777   
 
 
1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ 
REVIZIEI    

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA
DPPD Prorectoratul 

Didactic/ CEAC CEAC CA Senat 

Conf.univ.dr. Elena 
TIRON, ing. 

Gabriela 
PARASCHIV 

prof.dr.ing. Nicolae 
SEGHEDIN/ ing. 

Delia TODEREAN 

prof.dr.ing. 
Constantin 

SĂRMĂŞANU-
CHIHAI 

prof.dr.ing. Ion 
GIURMA 

prof.dr.ing. Anghel 
STANCIU 

mai 2014 iunie 2014 19.06.2014 08.07.2014 10.07.2014 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

   1 1 

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi este destinat utilizării 
exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea 
parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără 
acordul scris al Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 



TUIASI.POB17 

Ediţia 1 Revizia 1 

Pagina 2/9 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ 
"GHEORGHE  ASACHI"  DIN  IAŞI 

 

DEPARTAMENTULUI PENTRU 
PREGĂTIREA PERSONALULUI 

DIDACTIC (D.P.P.D.) 
 

P R O C E D U R A  
DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE 

FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN CADRUL 
DEPARTAMENTULUI PENTRU 

PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
(D.P.P.D.) 

 
Exemplar nr............ 

 
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Nume şi prenume 
Nr. 
crt. 

Revizia / Data 
aplicării 

Numărul 
capitolului şi 
al paginilor 

revizuite 
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1 
 

E1R0/  10.12.08 

 
Procedura 
completă 

 

Ediţia 1 

Prof.dr. Maria I. 
CARCEA, 
lector dr. 

Smaranda 
BUJU, 

as.drd.Ona 
ANGHEL 

prof.dr.ing. 
Mircea-Dan 

GUŞĂ, 
 ing. Delia 

TODEREAN 
prof.dr.ing. 

Nicolae 
SEGHEDIN 

 

Prof.dr.ing. 
Mihail VOICU, 

m.c. al 
Academiei 
Române 

Prof.dr.ing. Ion  GIURMA 

2 E1R1/ 
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completă Revizia 1 

Conf.univ.dr. 
Elena TIRON, 
ing. Gabriela 
PARASCHIV 

prof.dr.ing. 
Nicolae 

SEGHEDIN/ 
ing. Delia 

TODEREAN 

prof.dr.ing. 
Constantin 

SĂRMĂŞANU-
CHIHAI 

prof.dr.ing. Ion 
GIURMA 

prof.dr.ing. 
Anghel 
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3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. Compartiment Funcţia Modalitatea de 

difuzare 
3.1 Arhivare 1 CEAC Secretar CEAC Arhivare 
3.2 Evidenţă 2 Rectorat - Decizii Secretar şef Registru corespondenţă 

Rectorat A1 Rector 
Prorectoratul Didactic Prorector 
Prorectoratul Strategie Universitară Prorector 
Prorectoratul Ştiinţific Prorector 
Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară Prorector  
Prorectoratul pentru Probleme Studenţeşti Prorector 
Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii Prorector 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare  Decan 
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Decan 
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Decan 
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management 
Industrial 

Decan 

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

Decan 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 
Aplicată 

Decan 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Decan 
Facultatea de Mecanică Decan 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Decan 
Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial Decan 
Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino" Decan 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
DPPD 

Director 

Direcţia Generală Administrativă Director 
Direcţia Resurse Umane Director 

3.3 Aplicare 3 

Direcţia Economică Director 

Registru corespondenţă 

3.4 Informare 4 Toate - www.calitate.tuiasi.ro 
Manualul procedurilor 

 
 
 
 
 
 

      4.  SCOP  
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 Scopul prezentei proceduri este de a descrie relaţia D.P.P.D. cu facultăţile de profil din 
cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi specificitatea acţiunilor de 
admitere, practică pedagogică, evaluare a portofoliilor didactice în contextul programului de 
formare psihopedagogică. 
 
5. DOMENIU DE APLICARE 
 Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, pentru 
studenţii care doresc formarea în carierea didactică. 
 Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea  Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.). 

5.1 Date de intrare 
 - cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului etc) şi 
cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile); 

 - procesele care se desfăşoară în cadrul DPPD din Universitaţea  Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iaşi; 

 - competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor; 
 - resurse financiare alocate. 

 5.2. Date de ieşire 
 Program de formare psihopedagogică organizat. 

5.3. Indicator de performanţă: Număr de absolvenţi ai Programului de formare 
psihopedagogică/ Număr total de cursanţi înscrişi 
 

6. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 
6.1. Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011 (cu modificările şi completările ulterioare) 
6.2. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  
6.3. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând 
standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control intern/ managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
6.4. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – 
ENQA 
6.5. SR EN ISO 9001:2008  
6.6. SR ISO IWA 2:2009 
6.7. Ordin MEN 3315/2000 privind flexibilizarea modalităţilor de finanţare a activităţilor de 
îndrumare a practicii pedagogice a studenţilor  
6.8. Ordinul  Ministerului  Educaţiei  şi Cercetarii nr.5400/25.11.2004, privind Statutul cadrului 
didactic-mentor  
6.9. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (completata cu O.U.G. nr. 
78/2005, şi cu Legea nr. 346/2005)  
6.10.  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei  
6.11. Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învătămân superior, Partea a IV-a, Evaluarea externă a  Departamentelor pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (D.P.P.D.) – aprobat de Consiliul ARACIS la 17.11.2006 
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6.12. Ordinul Ministerului  Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului nr. 3955/09.05.2008, cu privire la 
cadrul general de organizare a stagiilor de practica în cadrul programelor de studii universitare de 
licenţă şi de masterat  
6.13. Ordinul MEN 3312/23.02.2008 privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a Practicii 
Pedagogice a Studenţilor  
6.14. Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5745/ 13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificarii competenţelor pentru 
profesia didactică  
 
7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
Nr. 
crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Programul de 
formare 
psihopedagogică 

este programul de studii care pregăteşte cursanţii pentru profesia 
didactică.   

2. Interviul este o acţiune conversativă realizata în vedere constatării 
compatibilităţii unei persoane cu o anumită activitate, statut sau funcţie. 
Interviul dirijat se desfăşoară pe baza unui ghid de interviu, set de 
întrebari în prealabil formulate.  

3. Portofoliul în sens pedagogic, este un sistem de documente relevante pentru 
întreaga activitate de studiu realizata în legătură cu o disciplină, un 
modul didactic sau de formare.  Portofoliul cuprinde materialele de 
documentare selectate şi lucrările elaborate de studenţi în activităţile 
educative formale şi nonformale, impuse, opţionale şi facultative, 
asistate şi independente.  

4. Portofoliul didactic  este forma de evaluare finală a Programului de formare 
psihopedagogică Nivelul I si Nivelul II pentru profesia didactică, 
corespunzator a câte 5 puncte de credit transferabile. Portofoliul 
didactic cuprinde într-o formă organizată portofoliile disciplinelor din 
planul de înnăţământ pentru Nivelul I, respectiv Nivelul II de formare 
psihopedagogică.  

5. Practica 
pedagogică 

este o forma de organizare a activităţii studenţilor constând în acţiuni 
de observare, proiectare, realizare efectivă şi evaluare a unor activităţi 
didactice şi educaţionale.    

6. Cadru didactic 
supervizor 

este desemnat de organizatorul de practică care asigură planificarea, 
organizarea şii supravegherea desfăşurării stagiului de practică. 

7. Partener de 
practică 

este instituţia  şcolară care desfăşoară o activitate didactica în corelaţie 
cu specializarea de bază a studentului şi care poate participa la 
procesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor în cadrul 
profesionalizării didactice. 

8. Mentor de practică 
pedagogică   

este cadrul didactic din unitatea de învăţămât care are responsabilitatea 
îndrumării şi evaluării practicii pedagogice a studenţilor. 
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Abrevierea Termenul abreviat 

D.P.P.D. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic  
 
 
 
 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

8.1. Precizări normative  
1. Planurile de învăţămât ale Departamentului pentru pregatirea personalului didactic sunt 
integrate în planurile de învăţământ ale specializărilor/facultăţilor de profil.   
2. Accesul studenţilor la formarea psihopedagogică este prevăzut de Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru pregatirea personalului didactic care 
precizează admiterea pe bază de interviu.  
3. Programul de formare psihopedagogică se desfăşoară în baza unui proiect cadru naţional 
concretizat în planul de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5745/ 13.09.2012 ce 
prevede finalizarea Nivelului I şi Nivelului II de formare psihopedagogică cu examene de absolvire.  
Examenul de absolvire consta în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic.  
4. Parteneri de practică sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean pe baza unui Protocol şi şcolile 
recomandate de acesta, pe baza unui contract interinstituţional.   
5. Urmarea programului de formare psihopedagogică este un drept acordat fiecarui student pentru 
certificarea în profesia didactică.   

8.2. Relaţia cu facultăţile universităţii  
Art.1. Programul de formare psihopedagogică este integrat ca un modul unitar în planurile de 
învăţământ ale specializărilor/facultăţilor de profil la categoria “Discipline facultative” . Detalierea 
disciplinelor pe semestre se realizează în Planul de învăţământ al DPPD, conform planului – cadru 
la nivel naţional.  
Art.2. La terminarea studiilor psihopedagogice, se comunică facultăţilor lista absolvenţilor pentru 
ca acestea să poată fi consemnate in Suplimentul la diploma - sectiunea 5.1.  “Informaţii 
suplimentare”.  
Art.3. În urma promovării examenelor de absolvire, se eliberează Certificatul de absolvire a  
DPPD, Nivelul I şi Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul II, care vor avea ca anexă Foaia  
matricolă în limba română şi în limba engleză cu situaţia şcolară a absolventului.  

8.3. Admiterea candidatilor  
Art.4.  DPPD oferă programe de formare psihopedagogică iniţială şi continuă, bugetate şi cu taxă 
pentru următoarele categorii de persoane: studenţii facultăţilor din cadrul universităţii, cursanţi 
absolvenţii de învăţământ superior tehnic în regim postuniversitar, personalul didactic din unităţile 
de învăţământ tehnic şi profesional.  
Art. 5. Admiterea studenţilor la programul de formare psihopedagogică se desfăşoară în paralel cu 
admiterea la facultăţi. Activitatea este asigurată de personalul didactic al DPPD  şi se realizează prin 
parcurgerea urmatoarele etape:  
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 (a) informarea candidatului cu privire la oferta de formare: scop, condiţii de acces, forme de 
organizare, conţinut şi durată, finalizare; se observă atent candidatul şi se procedează la 
intervievarea acestuia (Anexa A1);   
 (b) completarea Fişei de înscriere (Formularul F1);  
 (c) identificarea potenţialilor studenţi pe baza confruntării fişelor de înscriere la DPPD cu tabelul 
studenţilor declaraţi admişi la facultăţi;  
 (d) afişarea listei studenţilor/cursanţilor admişi la interviu la avizierul DPPD;  
 (e) încheierea contractului de studii - studenţi  (Formularul F2a).  
 (f) încheierea contractului de studii - cursanţi  (Formularul F2b) 

 
8.4. Organizarea şi evaluarea practicii pedagogice 

Art.6.  Practica pedagogică se realizeaza în colaborare cu unităţile de învăţământ de pe filiera 
tehnologică, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, pe bază de protocol, respectiv contract de 
colaborare. 

(a) Practica pedagogică pentru Nivelul I, se desfăşoară în unităţile şcolare pentru 
învăţământul obligatoriu; practica pedagogică pentru Nivelul II, se desfăşoră în unităţile de 
învăţământ liceale şi universitare.  

(b) Practica pedagogică este coordonată din partea universităţii de personalul DPPD pe 
grupe mari şi condusă de către Mentorul de practică pedagogică din şcoala de aplicaţie, pe grupe 
mici.  

(c) Mentorul de practică pedagogică, profesor cu gradul didactic I sau II, este absolvent al 
unui curs de specializare în mentorat de minimum 30 de credite transferabile, specializare 
certificată în urma susţinerii unei lucrări de absolvire.   

(d) Evaluarea activităţii de practică pedagogică se face de către mentor, prin note acordate 
pe baza unor criterii, precum: 1) Studiul programelor şi a documentelor şcolare; 2) Calitatea 
planificărilor calendaristice şi a proiectelor de lecţie de probă şi finale;  3) Susţinerea lecţiilor de 
probă; 4) Lecţia finală; 5) Modul de abordare şi de participare la analiza lecţiilor; 6) Completarea şi 
rezolvarea corectă a temelor din caietul de practică pedagogică; 7) Calitatea şi atitudinea 
studentului faţă de profesia de dascăl. 

Activitatea de practică pedagogică se consemnează într-un catalog (Formularul F3) după 
cum urmează: evaluarea lecţiei finale de către cadrul didactic universitar supervizor de practică 
pedagogică (criteriul A); evaluarea realizată de către mentor se concretizează într-o notă finală 
(criteriul B), susţinerea în public (seminar, cerc ştiinţific studenţesc, colocviu s.a.) a unei lucrări 
personale pe teme de educaţie (criteriul C); portofoliul final de practică pedagogică (criteriu D).    
Art.7. Portofoliul disciplinei de Practică pedagogică este alcătuit din: Caietul de practică 
pedagogică şi materiale didactice elaborate de student.   

 
 
8.5. Finalizarea programului de formare psihopedagogică  

Art.8. Înscrierea candidaţilor pentru examenele de finalizare se efectuează cu cel puţin 15 zile 
înainte de programarea examenului. Înscrierea se realizează la cadrul didactic coordonator al 
portofoliului didactic. Se utilizează formularele F4a, F4b.  
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Art.9. Îndrumarea şi evaluarea portofoliului didactic pentru finalizare revine în sarcina personalului 
didactic din cadrul DPPD.  Elementele constitutive ale Portofoliului didactic sunt elaborate la 
fiecare disciplină din planul de învăţământ, la propunerea titularului de curs.   

Îndrumarea elaborarii portofoliului se desfăşoară la sediul DPPD, pentru fiecare grupă de 
studenţi/cursanţi, după un program favorabil astfel: studenţilor în ultimile două săptămâni ale 
semetrului 6 pentru Nivelul I şi respectiv după un program favorabil cursanţilor în ultimile două 
săptămâni ale semestrul 1 pentru Nivelul I şi ultimile două săptămâni ale semestrului 2 pentru 
Nivelul II. 

(a) Activitatea se organizează pe grupuri foarte mici şi individual.   
(b) Profesorul coordonator completează Raportul de evaluare a portofoliului (Formularul 

F5a, F5b) pe care-l depune la secretariat cu cel puţin 4 zile înaintea datei programate pentru 
examen. 

(c) Elementele constitutive ale portofoliului didactic sunt stabilite la fiecare disciplină din 
planul de învăţământ la propunerea titularului de curs fiind precizate în fişa analitică a disciplinei 
subtitlul “Оbiecte de portofoliu pentru Examenul de absolvire”.  
Art. 10. Acţiunile aferente îndrumării/ întocmirii portofoliului didactic sunt:  
(a) Prezentarea modului de sistematizare a materialelor într-o mapă standardizată prin 
urmatoarele elemente: coperta (Formularul F6a) şi cuprinsul (Formularul F6b).  
(b) Asistarea elaborarii cuprinsului.   
(c) Semnalarea posibilităţilor de îmbunătăţire  şi îmbogăţire a conţinutului existent (completări, 
materiale noi, aspecte de formă şi prezentare).  
(d) Evaluarea lucrarilor noi.  
(e) Indicaţii referitoare la modul de prezentare şi susţinere a portofoliului.  
Art.11. Comisia de evaluare finala ţine seama de calificativele acordate de profesorul coordonator, 
apreciază calitatea prezentării portofoliului şi stabileşte nota finală prin calcularea mediei aritmetice 
notelor acordate de fiecare membru din comisie. 
Art.13.  Rezultatele examenelor se consemneaza într-un proces verbal întocmit de secretarul 
comisiei de examen. Procesul - verbal se depune la secretariatul departamentului în termen de 24 
de ore de la data examenului. Se utilizeaza, dupa caz,  formularele F7a sau F7b.  
Art.14. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul 
departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 ore de la comunicarea \ 
afişarea rezultatelor şi se rezolva în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, 
de către comisia de analiză a contestaţiilor numită de către departament. Contestaţiile se rezolvă 
exclusiv la nivelul departamentului şi, dupa caz, la nivelul universităţii.  
 
9. RESPONSABILITĂŢI 

9.1. Responsabilul de proces – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
- elaborează/ revizuieşte/ retrage procedura; 
- aplică procedura 

9.2. Senatul TUIASI 
          -aprobă procedura. 
 9.3. Rectorul TUIASI 
           - impune aplicarea procedurii; 
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           - asigură resurse pentru aplicarea procedurii. 

9.4. Consiliul de Administraţie al universităţii 
 - avizează procedura. 
         9.5.  Directorul  
  - aplică procedura  
 
10. ÎNREGISTRĂRI 

10.1. Dosarele cursanţilor 
10.2. Portofolii cursanţi 
10.3. Borderouri pentru completarea certificatelor de absolvire  
 

11. ANEXE ŞI FORMULARE 
Anexa TUIASI. POB.17-A1 – Ghid de observaţie şi interviu 
Formularul TUIASI.POB.17-F1 – Fişă de înscriere 
Formularul TUIASI.POB.17-F2a – Contract de studii studenţi 
Formularul TUIASI.POB.17-F2b – Contract de studii cursanţi 
Formularul TUIASI.POB.17-F3 – Catalog de Practică pedagogică 
Formularul TUIASI.POB.17-F4a – Cerere pentru Examenul de absolvire 
Formularul TUIASI.POB.17-F4b – Cerere pentru Examenul de formare iniţială (în lichidare) 
Formularul TUIASI.POB.17-F5a – Raport de evaluare la examenul de absolvire 
Formularul TUIASI.POB.17-F5b – Referat de evaluare formare iniţială (în lichidare) 
Formularul TUIASI.POB.17-F6a – Portofoliu copertă 
Formularul TUIASI.POB.17-F6b – Portofoliu - cuprins 
Formularul TUIASI.POB.17-F7a – Proces verbal pentru Examenul de absolvire 
Formularul TUIASI.POB.17-F7b – Proces verbal formare iniţială (în lichidare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
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Numărul 

componentei în 
cadrul 

procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pag 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ 
reviziei  

1 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  2 
3 Lista de difuzare 2 
4 Scopul  2 
5 Domeniul de aplicare  2 
6 Documente de referinţă  3 
7 Definiţii şi abrevieri  4 
8 Descrierea activităţii 5 
9 Responsabilităţi  7 

10 Înregistrări 7 
11 Anexe şi formulare 8 
12 CUPRINS 8 

 


