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ADMITERE 2021 
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 

CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 

I. STUDII UNIVERSITARE DESTINATE STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR  

UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU 

 
Nivelul I (de inițiere), cu durata de trei ani, se adresează studenților facultăților 
Universității Titu Maiorescu. Taxa anuală este de 200 de euro și se poate achita în două 
rate. În fiecare semestru se predă o disciplină specifică, urmată de un examen în sesiunea 
ordinară. Absolvenții Nivelului I susțin examenul de finalizare a studiilor – prezentarea 
Portofoliului Didactic I.   
➢ Absolvenții Nivelului I sunt abilitați pentru a preda discipline specifice licenței lor în 
învățământul preșcolar, primar și gimnazial.  
 
Nivelul II (de aprofundare), cu durata de doi ani, se adresează masteranzilor facultăților 
Universității Titu Maiorescu. Studiile se desfășoară cu frecvență, la zi, pe parcursul a doi 
ani și sunt urmate de un examen de finalizare a studiilor – prezentarea Portofoliului 
Didactic II.   
➢ Absolvenții Nivelului al II-lea sunt abilitați pentru a preda discipline aferente 
domeniului absolvit în învățământul liceal, postliceal și universitar. Taxa anuală este 250 de 
euro și poate fi achitată în două rate.  
 
Informațiile specifice privind actele necesare la înscriere, taxa de înscriere și alte detalii 
sunt prezentate pe site-ul Universității Titu Maiorescu (www.utm.ro/admitere), secțiunea 
Facultății, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. De asemenea, pot fi 
obținute de la secretariat, dna Secretar-șef, Căldăraru Florentina, tel: 021.330.20.61, 
email: florentina.caldararu@univ.utm.ro. 
  

Înscrierea candidaților pentru ADMITERE 2021 se realizează în perioada 01 octombrie 
2021-14 octombrie 2021.  
Susținerea interviului: 15 octombrie 2021 
Afișarea rezultatelor: 15 octombrie 2021 
Înscrierea candidaților se face la Secretariatul Facultății (Calea Văcărești, nr. 189, Corpul 
M, etaj 1, camera 106, în zilele Luni –Vineri, orele 9-15. 
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II. STUDII POSTUNIVERSITARE DESTINATE ABSOLVENȚILOR PROGRAMELOR 

DE LICENȚĂ (NIVEL I) ȘI DE MASTERAT (NIVEL II) 
 
DSPP organizează Programul Compact de cursuri postuniversitare cu frecvență, la zi, 
pentru Nivelul I, pe durata primului semestru, și pentru Nivelul II, pe durata semestrului II 
din anul universitar 2021-2022. Cursurile se desfășoară în fiecare zi lucrătoare a 
săptămânii, de regulă după orele 16.  
 
La Nivelul I al Programului Compact se pot înscrie absolvenții cu diplomă de licență într-
una dintre specializările organizate în cadrul UTM.  
 
La Nivelul al II-lea se pot înscrie absolvenți ai unui program de master într-unul dintre 
domeniile acreditate UTM. 
  
Taxa pentru fiecare Nivel este de 600 de euro. Atât pentru Nivelul I, cât și pentru Nivelul al 
II-lea, examenul de finalizare a studiilor constă în susținerea Portofoliului Didactic, specific 
nivelului respectiv. 
 
Informațiile specifice privind actele necesare la înscriere, taxa de înscriere și alte detalii 
sunt prezentate pe site-ul Universității Titu Maiorescu (www.utm.ro/admitere), secțiunea 
Facultății, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. De asemenea, pot fi 
obținute de la secretariat, dna secretar-șef, Căldăraru Florentina, tel: 021.330.20.61, 
email: florentina.caldararu@univ.utm.ro  
 
Înscrierea candidaților pentru admitere se face la Secretariatul Facultății (Calea Văcărești, 
nr. 189, Corpul M, etaj 1, camera 106), în perioada 1-30 iulie 2021, 1-24 septembrie 2021, 
în zilele Luni –Vineri, orele 9-15.  


