B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex
tel. 021 318 15 52, w

CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ - NIVELUL II (DE APROFUNDARE)
– pentru învățământul liceal, postliceal și universitar –

ul de Formare a Profesorilor al Universității din București oferă, conform OM nr. 3850/16.05.2017, cursuri de certificar
ul II (de aprofundare), pe parcursul studiilor universitare de master, începând cu anul I de studii, doar pentru studen
er al Universității din București, absolvenți ai Nivelului I (inițial).
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT- NIVELUL II (DE APROFUNDARE) - 30 credite

ul I
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
- sem. II
Proiectarea și managementul programelor educaționale
- sem. II
Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):
- sem. II
- Design instrucțional
- Teoria inteligențelor multiple
- Comunicare educațională
ul II
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica
ecializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)
- sem. I
Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
- sem. I
Disciplină opțională (se alege o disciplină dintre cele de mai jos):
- sem. I
- Sociologia educației
- Managementul organizației școlare
- Doctrine pedagogice contemporane
Examen de absolvire: Nivelul II

rioada de înscriere:

5 - 14 noiembrie 2019

ogram de înscriere:

LUNI - JOI - 11:00 – 14:00

VINERI

5 credite
5 credite
5 credite

5 credite
5 credite
5 credite

- 5 credite

- 10:00 – 12:00

scrierile se desfășoară la Secretariatul Departamentului de Formare a Profesorilor, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex
Politehnica”), corp A, etaj 5, birou 518.
amen de admitere: - interviu pe baza scrisorii de motivație
ta examenului de admitere: 24 noiembrie 2019 (începând cu ora 10:00), Șoseaua Panduri, nr. 90. Repartizarea can
de admitere va fi afișată la avizierul DFP si pe site – fpse.unibuc.ro, după finalizarea perioadei de înscriere.

școlarizare (pentru studenții înmatriculați pe locuri cu taxă) - 1400 lei/nivel: 700 lei - anul I , 700 lei - anu

ECESARE:
naștere și de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui) – original și copie
rt, în copie;
de student la master eliberată de facultatea la care urmează programul de studii, cu specificarea dome
ui de master;
licenţă / adeverinţa de licenţă (pentru absolvenții promoției 2019) – în copie ștampilată și certificată d

echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii rom
țiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, em
cunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie ștampilată și certificată de facultatea de proveniență;

