
 
 

ANUNȚ ÎNSCRIERI LA: 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 

NIVELUL II, ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR 

 

Temeiul legal al organizării programului de formare psihopedagogică:  

Ordinul nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 și Ordin 5812/2022 din 29 septembrie 2022. 

Avantaje:  

Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivel II, care 

permite încadrarea pe un post didactic în sistemul de învăţământ – liceal, postliceal, 

universitar, postuniversitar - conform prevederilor legale. 

 

  

Perioada de înscriere:                        09.01.2023- 28.02.2023                  

 

 Perioada de studii:                            01.03.2023- 28.06.2023 

 

Documentele de înscriere: 

 (site:https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-formare-

psihopedagogica)1  

- fișă de înscriere - model pe site; 

- chestionar motivațional- formular pe site; 

- copie a diplomei de master (după caz), conform cu originalul; 

- copie a diplomei de licență (după caz), conform cu originalul; 

- copie a certificatul de absolvire a Nivelului I/ adeverință de absolvire; 

- copie  a certificatului de naştere sau conform cu oRiginalul; 

-copie a cărţii de identitate;) 

https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica
https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-formare-psihopedagogica


-certificatul medical (adeverință medicală) care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie; 

 
1
  Absolvenţii programului de Nivel I, din promoţia curentă, care doresc înscrierea la 

Nivelul II în semestrul al II-lea, îşi vor completa dosarul personal cu cererea de 

înscriere, noul contract de studii, diploma de master/adeverința de absolvire master şi 

taxa de şcolarizare. Celelalte documente din dosarul cursantului, aflate în gestiunea 

DPPD, rămân valabile.   

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Universității ”Danubius” Galați, Bd. Galați 

nr.3, 800654, Galați, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, sala A 33 

sau se trimit prin poștă la adresa menționată mai sus. 

 

Taxe înscriere: 100 lei;Taxă de studii: 2550lei (taxa de studii se achită în două tranșe, 

prima tranșă la începerea programului și ultima tranșă înainte de finalizarea 

programului).  

Achitarea taxei  

 Plata se efectuează în conturile IBAN: 

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați 

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați 

 

Informații generale: 

Programul se desfășoară după-amiaza, câte 4 ore/ zi, în cursul săptămânii, începând cu 

ora 16.00 și în weekend de la ora 10.00, cu un număr variabil, între 4 și 6 ore. 

Activitățile didactice se susțin în format hibrid, în sălile de curs și seminar sau/și online, 

prin intermediul platformei educaționale  Danubius online-SAKAI. 

Informații suplimentare: 

https://www.univ-danubius.ro/dppd 

E-mail: dppd@univ-danubius.ro  

Tel. 0733180170 

Tel. 0372361230 

https://www.univ-danubius.ro/dppd

