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Descoperă 

 

Departamentul pentru Pregatirea 

Personalului Didactic (D.P.P.D.) este înfiinţat în 

cadrul universităţii din anul 2000 şi 

funcţionează conform Ordinului Ministerului 

Educaţiei, nr. 3404/21.03.2002. Sediul nostru se 

află în cladirea Facultăţii de Inginerie Chimică 

şi Protecţia mediului-Turn, la etajele III şi V, 

dispunând de o suprafaţă de peste 500 mp. Aici 

se regasesc sediul administrativ, o sală de curs 

modernizată, un laborator metodic informatizat, 

un cabinet de consiliere, un cabinet de 

creativitate şi 4 cabinete didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Oferta educatională 

 

D.P.P.D. oferă  gratuit  în limita locurilor 

disponibile,  programul de formare 

psihopedagogică pe două niveluri:  

a) Nivelul I (iniţial) – corespunzător acumulării 

unui minimum de 30 de credite transferabile, 

certificând dreptul de a ocupa posturi didactice 

în învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi 

general obligatoriu; 

b) Nivelul II (de aprofundare) – corespunzător 

acumulării unui minimum de 60 de credite 

transferabile obţinute prin cumularea celor 30 de 

credite de la Nivelul I (iniţial) cu cele 30 de 

credite de la Nivelul II, certificând dreptul de a 

ocupa posturi didactice la toate nivelurile 

învăţământului preuniversitar. 

Prin parcurgerea lor poţi câştiga: formare  

complementară (umanistă) şi dezvoltare 

personală  (autocunoaştere, intercunoaştere, 

lucrul în echipă, comunicare, leadership, 

organizarea proiectelor, tehnici de învaţare şi 

motivare, creativitate). 



 

Admitere 

 

În anul universitar 2019-2020, D.P.P.D. 

asigură înfiinţarea unor puncte de informare, 

conduce organizarea şi desfăşurarea procesului 

de admitere la Programul de formare 

psihopedagogică. La înscrierea pentru Nivelul I 

(30 credite) pot candida studenţii anului I şi ai 

anului II care nu s-au înscris la admitere în anul 

precedent,  ai celor 11 facultăţi ai Universităţii 

Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, pe baza 

dosarului şi susţinerea interviului de 

admitere. Programul se desfăşoară pe parcursul 

a 3 ani de studii, paralel cu studiile de licenţă în 

inginerie. 

 

Programul poate fi urmat şi de 

absolvenţii de învăţământ superior tehnic pe 

domeniile din cadrul universităţii, care nu au 

parcurs pregătirea psihopedagogică. 

    

Puncte tari 

 

1. Statut formal bine definit la nivelul Legii 

învăţământului şi actelor normative de nivel 

naţional derivate. 

2. Personal calificat de specialitate performant: 

acoperirea posturilor din statul de funcţii în 

proporţie de 100%; acoperirea specializărilor 

inginereşti pentru didactica specialităţilor. 

3. Mijloace de învăţământ suficiente: auxiliare 

curriculare (manuale) pentru toate disciplinele 

impuse, laborator informatizat de didactica 

specialităţii, servicii de consiliere educaţională. 

4. Interes din partea studenţilor şi absolvenţilor. 

5. Potenţial de cercetare individual şi de grup în 

dezvoltare pe plan naţional şi internaţional. 

6. Management strategic performant. 

 

 

 

Oportunităţi  

 

1. Propunerea unui program de studii la nivel de 

Masterat didactic, imediat dupa aplicarea 

Metodologiei Masteratului didactic la nivel 

naţional. 

2.Creşterea calităţii activităţii academice, 

reflectată în: performanţele practice ale 

absolvenţilor, sporirea resurselor atrase din 

cercetare şi servicii educaţionale independente 

(programe de perfecţionare, de specializare, de 

consiliere şi activităţi de consultanţă). 

3. Exploatarea resurselor formative ale 

activităţilor educative nonformale: consilierea 

psihopedagogică în sprijinul instruirii şi 

dezvoltării personale, în folosul şcolii şi 

comunităţii. 

4. Stimularea creşterii ponderii educaţiei 

umaniste în formarea personalului tehnic de 

concepţie. 

5. Extinderea curriculumului naţional de 

formare iniţială a personalului didactic la 120 

credite, prin Masteratul didactic. 

6.  Diversificarea programelor de perfecţionare 

finanţate de Ministerul educaţiei pe bază de 

licitaţie de proiecte. 

7. Stimularea acţiunilor în vederea câştigării de 

granturi pe măsura creşterii alocaţiilor de 

stat pentru cercetare.  

8. Dezvoltarea personalului din D.P.P.D. prin 

studii doctorale şi promovări. 

9. Proiecte de parteneriat internaţionale. 

 

 

 

www.dppd.tuiasi.ro 

 

 

 


