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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGǍTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)
Bd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România, corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi
Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu”, et.III-turn, tel./fax. +40 232 254604, www,dppd.tuiasi.ro
ACT ADIŢIONAL
LA CONTRACTUL DE STUDII nr......................../.....................
Încheiat la data de ...................................
pentru anul universitar …………….......…

I. Părţile contractante:
1. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de.............................................................................,
..................................................................., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, reprezentata
prin ............................................................................, în calitate de DECAN, respectiv ....................................................
DIRECTOR, şi
2. ……………...........……………............................................................………….….. în calitate de student, la facultatea
....................................................................................................... domeniul ……..............……..………….….....………..,
programul de studiu – formare psihopedagogică, anul de studiu ……., beneficiar de servicii educaţionale finanţate de la
buget /cu taxă, având carte de identitate seria …..…, nr …………….., CNP……………………………......…….,
domicilat în …………………………………………….............................................…..……………………….……… ,
tel. ….……………........….................…… e-mail...................................................................……………….......................
II. Obiectul actului adiţional:
Art.1 – Prezentul act adiţional are ca obiect derularea activitatilor psihopedagogice specifice învatamantului universitar,
în concordanţă cu planul de învăţământ elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat de Senatul Universităţii.
Art.2. Actul adiţional de studii nu poate fi modificat în timpul anului universitar. Acesta se poate modifica, din motive
justificate, numai în primele două săptămâni ale anului universitar.
III. Durata actului adiţional:
Art. 3 – Prezentul act adiţional se încheie pentru anul universitar curent, ................................... .
IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante:
Art.4. Obligaţiile departamentului :
1. Să asigure condiţiile pentru ca studentul să poată frecventa toate disciplinele înscrise în prezentul act adiţional, în
cadrul programului de studiu aprobat de Senatul Universităţii.
2. Să asigure consilierea studentului în privinţa alegerii disciplinelor, de către un cadru didactic îndrumător numit de
consiliului departamentului.
3. Să pună la dispoziţia studentului "Procedura privind organizarea programului de formare psihopedagogică în cadrul
D.P.P.D." şi să asigure acces la toate procedurile necesare pe site-ul departamentului şi al universităţii.
Art.5. Drepturile şi obligatiile studentului:
5.1. Studentul beneficiază de toate drepturile prevazute de Legea educaţiei nr. 1/2011 cu modificările ulterioare,
O.M.E.N. nr.3850/02.05.2017 – privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare a programelor de formare
psihopedagogică, Carta universităţii, Procedura privind organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul
D.P.P.D. şi Regulamentul D.P.P.D..
5.2. Studentul la buget are dreptul să beneficieze de 3 ani bugetaţi pentru studiile de formare psihopedagogică.
5.3. Studentul are obligaţia să păstreze în bune condiţii şi în stare de funcţionare echipamentele, mobilierul, clădirile,
spaţiile verzii, amenajările sportive şi sociale.
5.4. Studentul are obligaţia să se informeze şi să respecte prevederile Cartei universităţii, Procedura privind
organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. şi a Regulamentului D.P.P.D. în vigoare.
5.5. Studentul are obligaţia de a informa în scris imediat secretariatul D.P.P.D. despre modificările survenite în statutul
lor la facultate şi care afectează traseul de formare didactică.
5.6. Studentul cu taxă are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în cuantum de ....................... până la sfârşitul anului
universitar, în procent de 100% în două tranşe egale: până la 31 octombrie prima rată şi până la 15 aprilie restul taxei.
5.7. Studentul are obligaţia să achite taxele stabilite în baza Legii învăţământului şi a Regulamentului D.P.P.D.
5.8. Studentul cu taxă care solicită întreuperea/retragerea de la studii, poate cere restituirea diferenţei de bani dacă
aceasta este mai mare decât taxa ce trebuia achitată până la depunerea cererii.
5.9. Studentul cu taxă are obligaţia de a achita toate tranşele din taxa de şcolarizare până la data depunerii cererii de
retragere sau de întrerupere a studiilor.
5.10. Este integralist studentul care în anul universitar precedent şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin actul
adiţonal la contractul de studii şi a acumulat cel puţin 10 credite/an universitar.

VI. Sancţiuni:
Art.6.1 Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor ce decurg din prezentul act adiţional atrage de la sine atenţionarea
şi aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertisment, b) exmatricularea. Studentul care nu a achitat taxa de şcolarizare va
fi exmatriculat. Solicitarea de exmatriculare se face de către departament la 30 zile după expirarea termenului de plată
neonorat.
6.2. Sancţiunile de la punctele a) se aplică de Consiliul departamentului, iar cea de la punctul b) de către Rector, la
propunerea Consiliului departamentului.
6.3. Sancţiunile aplicate pot fi contestate de student în termen de 30 de zile, la organul de conducere imediat superior
celui ce a aplicat-o.
6.4. Studiile întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări (obţinute prin admitere). Studenţii astfel exmatriculaţi
nu mai pot fi reînmatriculaţi.
VII. Soluţionarea litigiilor:
Art. 7 – În situaţii litigioase privind relaţiile dintre studenţi sau dintre studenţi şi cadrele didactice, atât studenţii cât şi
cadrele didactice se pot adresa Comisiei de Etică a Universităţii.
Prezentul act adiţional se încheie astăzi ........................... ........................ , în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Decan

Consilier an
D.P.P.D.

Director

Student

LISTA DISCIPLINELOR DIN ACTUL ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII
Anul universitar .................................
Nr.
credite

DENUMIREA DISCIPLINEI

Discipline
impuse
(DI)

Nr. credite de la discipline impuse (DI)

Discipline
opţionale
(DO)

Nr. credite de la discipline opţionale (DO)

Numărul de credite de la disciplinele impuse (DI) şi de la disciplinele opţionale (DO)
Numărul total de credite în contract

Numele şi
prenumele
studentului

Semnătura
studentului
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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGǍTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)
Bd. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 73, 700050, Iaşi, România, corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi
Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu”, et.III-turn, tel./fax. +40 232 254604, www,dppd.tuiasi.ro
Nr. ………….. /............................
CONTRACT DE STUDII
pentru anul universitar ……….......………

I. Părţile contractante:
1. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
reprezentata prin ............................................................................, în calitate de DIRECTOR, şi
2. ……………...........……………………….….. în calitate de cursant, la programul de studiu – formare psihopedagogică,
Nivelul ….…., beneficiar de servicii educaţionale finanţate cu taxă, având carte de identitate seria …..…, nr ……………..,
CNP……………………………......……., domicilat în………………………………………………..………………………….……… ,
tel. ….……...................................…… e-mail ............................................................................................., absolvent (ă) al (a)
Universităţii...................................................................................................................................................................................
Facultatea ....................................................................................... domeniul ............................................................................
II. Obiectul contractului:
Art.1 – Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor psihopedagogice specifice învăţământului universitar, în
concordanţă cu planul de învătământ elaborat de Ministerul Educaţiei şi aprobat de Senatul Universităţii.
Art.2. Contractul de studii nu poate fi modificat în timpul anului universitar. Acesta se poate modifica, din motive justificate,
numai în primele două săptămâni ale anului universitar.
III. Durata contractului:
Art. 3 – Prezentul contract se încheie pentru anul universitar curent, ................................... .
IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante:
Art.4. Obligaţiile departamentului :
1. Să asigure condiţiile pentru ca cursantul să poată frecventa toate disciplinele înscrise în prezentul contract, în cadrul
programului de studiu aprobat de Senatul Universităţii.
2. Să asigure consilierea cursantului în privinţa alegerii disciplinelor, de către un cadru didactic îndrumător numit de
consiliului departamentului.
3. Să pună la dispoziţia cursantului "Procedura privind organizarea a programului de formare psihopedagogică în cadrul
D.P.P.D." şi să asigure acces la toate procedurile necesare pe site-ul departamentului şi al universităţii.
Art.5. Drepturile şi obligaţiile cursantului:
5.1. Cursantul beneficiază de toate drepturile prevazute de Legea educaţiei nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, O.M.E.N.
nr.3850/02.05.2017– privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică,
Carta universităţii, Procedura privind organizarea programului de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. şi
Regulamentul D.P.P.D..
5.2. Cursantul are obligaţia să se informeze şi să respecte prevederile Cartei universităţii, Procedura privind organizarea
programului de formare psihopedagogică din cadrul D.P.P.D. şi a Regulamentului D.P.P.D. în vigoare.
5.3. Cursantul are obligaţia să păstreze în bune condiţii şi în stare de funcţionare echipamentele, mobilierul, clădirile, spaţiile
verzii, amenajările sportive şi sociale.
5.4. Cursantul are obligaţia de a informa în scris imediat secretariatul D.P.P.D. despre modificările survenite în statutul lor şi
care afectează traseul de formare didactică.
5.5. Cursantul are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în cuantum de ....................... până la sfârşitul anului universitar,
în procent de 100% în patru tranşe: până la 15 octombrie 450 lei, până la 15 ianuarie 450 lei, până la 15 martie 450 lei şi
până la 15 mai 400 lei.
5.6. Cursantul are obligaţia să achite taxele stabilite în baza Legii învăţământului şi a Regulamentului D.P.P.D.
5.7. Cursantul care solicită întreuperea/retragerea de la studii, poate cere restituirea diferenţei de bani dacă aceasta este
mai mare decât taxa ce trebuia achitatâ până la depunerea cererii.
5.8. Cursantul cu taxă are obligatia de a achita toate tranşele din taxa de şcolarizare până la data depunerii cererii de
retragere sau de întrerupere a studiilor.
5.9. Este integralist cursantul care în anul universitar precedent şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul de
studii şi a acumulat 35 credite/an universitar incluzând şi Examenul de absolvire.
VI. Sancţiuni:
Art.6.1 Nerespectarea de către cursanţi a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage de la sine atenţionarea şi
aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertisment, b) exmatricularea. Cursantul care nu a achitat taxa de şcolarizare va fi
exmatriculat. Solicitarea de exmatriculare se face de către departament la 30 zile după expirarea termenului de plată
neonorat.
6.2. Sancţiunile de la punctele a) se aplică de Consiliul departamentului, iar cea de la punctul b) de către Rector, la
propunerea Consiliului departamentului.
6.3. Sanctiunile aplicate pot fi contestate de cursant în termen de 30 de zile, la organul de conducere imediat superior celui
ce a aplicat-o.
6.4. Studiile întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară
nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări (obţinute prin admitere). Cursanţii astfel exmatriculaţi nu mai pot fi
reînmatriculaţi.

VII. Soluţionarea litigiilor:
Art. 7 – În situaţii litigioase privind relaţiile dintre cursanţi sau dintre cursanţi şi cadrele didactice, atât cursanţii cât şi cadrele
didactice se pot adresa Comisiei de Etică a Universităţii.
Prezentul contract se încheie astazi ........................... ........................ , în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director
Cursant
(nume în clar
şi semnătura)

Consilier an

LISTA DISCIPLINELOR DIN CONTRACTUL DE STUDII
Anul universitar .................................
Nr.
credite

DENUMIREA DISCIPLINEI

Discipline
impuse
(DI)

Nr. credite de la discipline impuse (DI)

Discipline
opţionale
(DO)

Nr. credite de la discipline opţionale (DO)
Numărul de credite de la disciplinele impuse (DI) şi de la disciplinele opţionale (DO)
Numărul total de credite în contract

Numele şi
prenumele
cursantului

Semnătura
cursantului
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Anul universitar ……………

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Anul de studii ………………

Programul de formare psihopedagogică – licenţă/postuniversitar

Grupa ……………………….

CATALOG
Disciplina …………………………………………………………………………………………………................….
Tipul disciplinei……...........…….. Codul disciplinei……………………..……….. Forma de evaluare …………
Examinator ………………………………………………………………………………………………................….
Notele acordate şi ponderea lor în stabilirea notei finale, conform Fişei disciplinei:
A – nota la examen/colocviu:

_______ %

B – nota la seminar:

_______ %

C – nota la caiet de practică:

_______ %

D – nota la proiect:

_______ %

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Sesiune

A

0

1

2

3

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

Nota acordată
B
C
4

5

D

Nota
finală

Semnătura

6

7

8

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Sesiune

A

0

1

2

3

Activitatea evaluată
B
C
D
4

5

6

Nota
finală

Semnătura

7

8

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

Cadru didactic asistent la examen:

Data

Semnătura

.................................................................

.................

..............................

.................................................................

.................

..............................

.................................................................

.................

..............................

Primit,
Secretar:

Numele și prenumele

..........................

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
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Anul universitar ……………

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Anul de studii ………………

Programul de formare psihopedagogică - postuniversitar

Grupa ……………………….

CATALOG
Disciplina …………………………………………………………………………………………………................….
Tipul disciplinei……...........…….. Codul disciplinei……………………..……….. Forma de evaluare …………
Examinator ………………………………………………………………………………………………................….
Notele acordate şi ponderea lor în stabilirea notei finale, conform Fişei disciplinei:
A – nota la examen/colocviu:

_______ %

B – nota la seminar:

_______ %

C – nota la portofoliu de practică:

_______ %

D – nota la proiect:

_______ %

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Sesiune

A

0

1

2

3

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

Nota acordată
B
C
4

5

D

Nota
finală

Semnătura

6

7

8

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Sesiune

A

0

1

2

3

Activitatea evaluată
B
C
D
4

5

6

Nota
finală

Semnătura

7

8

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

I
II
III

Cadru didactic asistent la examen:

Data

Semnătura

.................................................................

.................

..............................

.................................................................

.................

..............................

.................................................................

.................

..............................

Primit,
Secretar:

Numele și prenumele

..........................

Unitatea şcolară__________________________________________
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CATALOG

Nr.
crt.

Numele şi prenumele studentului

Practica pedagogică (1)
Semestrul I – anul ..............................
Nota 1
Nota 2
Nota 3
(Tema 1 din
(Tema 2 din
(Tema 3 din
Facultatea
Caietul de
practică)

Caietul de
practică)

Caietul de
practică)

Nota 4

Nota 5

(Tema 4 din
Caietul de
practică)

(Tema 5 din
Caietul de
practică)

Media
generală
(note întregi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Director unitate şcolară,
*

*
**

Numele şi prenumele directorului unităţii şcolare în clar, semnătura, ştampila unităţii şcolare;
Numele şi prenumele mentorului în clar şi semnătura.

Profesor mentor,
**

Unitatea şcolară__________________________________________
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CATALOG

Practica pedagogică (2)
Semestrul II – anul ...................
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nr.
crt.

Numele şi prenumele studentului

Facultatea

(Tema 6 din
Caietul de
practică

(Tema 7 din
Caietul de
practică - lecţiile
de probă)

(Tema 7 din
Caietul de
practică –
lecţia finală)

Nota 4

Nota 5

Susţinerea
lecţiilor de
probă

Susţinerea
lecţiei finale

Media
generală
(note întregi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Director unitate şcolară,
*
*
**

Numele şi prenumele directorului unităţii şcolare în clar, semnătura, ştampila unităţii şcolare;
Numele şi prenumele mentorului în clar şi semnătura.

Profesor mentor,
**

F4a

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Aprobat,
Director

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a) ________________________________________________________
student (ă) la Facultatea _____________________________________________________,
în anul ______, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de absolvire al Programului de
formare psihopedagogică, Nivelul ___I___ , din sesiunea _______________ anul_________.
Am mai susţinut examenul în anul ___________________________.

Data__________________

Semnătura________________

Viza coordonatorului portofoliului didactic,
_________________________

Domnului Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Aprobat,
Director

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a) ________________________________________________________
absolvent (ă) al (a) ___________________________________________________________
Facultatea _________________________________________________________________,
domeniul __________________________________________________________________,
promoţia ________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de absolvire al Programului
de formare psihopedagogică, Nivelul _________ , din sesiunea ___________ anul________.
Am mai susţinut examenul în anul ___________________________.

Data__________________

Semnătura________________

Viza coordonatorului portofoliului didactic,
_________________________

Domnului Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

RAPORT

privind evaluarea finală în cadrul programului de formare psihopedagogică

Student / Cursant
___________________________________________________________
Nivelul de studii _____________ credite transferabile realizate __________
Evaluarea portofoliului – criterii de evaluare
Criteriu de evaluare

Calificativ*

Observaţii

Realizarea sarcinilor recomandate
pentru întocmirea portofoliului final

Calitatea lucrărilor conţinute în
portofoliu. Puncte tari şi puncte slabe
(se consemnează la observaţii)

Caracterul sistematic
portofoliului

al

întocmirii

Aspectul estetic al portofoliului

*

Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient

Calificativul final:_________________________________
Coordonator portofoliu didactic: _______________________________________________
Semnătură coordonator: ______________________
Data:

Preşedinte comisie de evaluare:

F6a
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DIDACTIC
PENTRU FINALIZAREA
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
NIVELUL I / II

Student/Cursant,
NUMELE şi PRENUMELE,
FACULTATEA ………………….

SESIUNEA ……………, ANUL …………

F6b

CUPRINS
1. Psihologia educaţiei, …titulari (personal didactic titular curs şi seminar)
a. ………….
b. …………….
c. …………
……………………
n. …….
2. Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului,
……titulari (personal didactic titular curs şi seminar)
a. ………….
b. …………….
c. …………
……………………
n. …….
3. Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării,
… titulari (personal didactic titular curs şi seminar)
a. ………….
b. …………….
c. …………
……………………
n. …….
4. Didactica specialităţii, …. titulari (personal didactic titular curs şi seminar)
a. ………….
b. …………….
c. …………
……………………
n. …
5. Instruirea asistată de calculator,... titulari (personal didactic titular curs şi seminar)
a. ………….
b. …………….
c. …………
……………………
n. …
6. ......
7. Dn (conform planului de învăţământ)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

F7

PROCES – VERBAL
încheiat în ziua de ___________________________ la Examenul de absolvire, Nivelul _____,

sesiunea ____________

susţinut în faţa comisiei aprobate pentru programul de formare psihopedagogică
Nr.

Notele acordate de membrii comisiei la

Media examenului

susţinerea portofoliului

de absolvire

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

crt.

0

1

A

B

C

D

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Semnătura:

Membrii comisiei de examen:

A. ________________________- preşedinte ___________________________

Secretar,

B. ____________________

- membru

___________________________

___________________

C. _____________________

- membru

___________________________

__________________

