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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA
PERSONALULUI DIDACTIC
TITLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. – (1) Departamentul pentru Pregătirtea şi Perfecţionarea Personalului
Didactic (DPPPD) se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului Învăţământului nr 348875 din 12.07.1966
(2) Organizarea şi funcţionarea DPPPD se adaptează prevederilor Legii 288/2004
şi H.G. 88/2005 privind organizarea studiilor universitate, art.9, alin (5) şi (6).
Art.2. – (1) DPPPD este o structură univeresitară autonomă, subordonată
Senatului universitar, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică,
teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea
obţinerii dreptului de a profesa în învâţământ.
(2) DPPPD este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a
personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor
didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică, potrivit legii şi
reglementărilor interne ale fiecărei universităţi. DPPPD poate participa, sub egida propie,
la competiţia pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte organizate de CNCS.
(4) DPPPD poate organiza studii postuniversitare de specializare şi studii
universitate de masterat în domeniul ştiinţe ale educaţiei, în colaborare cu alte structuri
academice, parcurgând procedurile de acreditare potrivit prevederilor Metodologiei
ARACIS privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea
programelor de studii.

Art.3. – DPPPD se individualizează structural şi funcţional prin următoarele
elemente:
a) misiune şi atribuţii specifice;
b) structuri academice interne, stabilite potrivit nevoilor de funcţionare optimă;
c) studenţi proprii înscrişi la modulul de pregătire psihopedagogică;
d) cursanţi înscrişi la programele de studii organizate de DPPPD;
e) conducere proprie prin consiliu şi director;
f) servicii distincte de secretariat şi evidenţă a activităţii.

TITLUL II
Misiune şi obiective
Art.4. Misiunea sa este de a răspunde la nivelul calitativ superior cerinţelor
educaţionale – de pregătire şi perfecţionare în domeniul educaţiei – la nivelul
Univeristăţii din Oradea şi al comunităţii, precum şi de a dezvolta cooperări naţionale şi
internaţionale în domeniu. Direcţiile de acţiune vizate la nivelul Departamentului se
înscriu pe următoarelele dimensiuni: pregătirea iniţială a cadrelor didactice, formarea
contiună a cadrelor didactice şi realizarea educaţiei antreprenoriale.
Art.5. – Petru realizarea misiunii sale, DPPPD se conduce potrivit următoarelor
obiective:
a) asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de
înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul
educaţiei, al teoriei şi practicii curriculum-ului, al psihologiei educaţiei, al
tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în condiţii de
calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
b) relizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat
pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării
europene;
c) organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi
perfecţionării personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământul
modern şi eficient;
d) conectarea directă a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea
studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale
pedagogiei, ale psihologiei educaţiei, ale didacticilor de specialitate şi ale
celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional;
e) realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei orientate spre
temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi
sistemelor de educaţie şi ale integrării europene a programelor de formare
pedagogică.

TITLUL III
Curriculum-ul şi organizarea procesului de învăţământ pentru formarea
iniţială în profesiunea didactică
Art.6. – (1) Curriculum-ul DPPPD cuprinde sistemul integrativ al obiectivelor,
disciplinelor, formelor de predare, învăţare şi evaluare menit să asigure dobândirea de
către studenţi a competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice. Structura
curriculum+ului, precum şi eşalonarea conţinuturilor şi activităţilor didactice pe parcursul
programului de studii, sunt stabilite prin următoarele elemente corelate:
a) planul de învăţământ;
b) formele activităţilor didactice (cursuri, seminarii, laboratoare,
practică);
c) modalităţile de evaluare/promovare (examene, colocvii, verificări
practice);
d) fişele disciplinelor (cu prezicerea competenţelor, structurii
conţinuturilor, formelor de evaluare etc.);
e) modalitatea de finalizare a studiilor (de absolvire).
(2) Planul de învăţământ al DPPPD este standardizat la nivel naţional şi
aprobat prin Ordin al M.Ed.C.T.S. Acesta cuprinde trei componente curriculare;
a) curriculum-ul comun, alcătuit din discipline psihopedagogice cu
caracter fundamental, care formează un trunchi comun şi obligatoriu,
indiferent de specializarea la care studenţii sunt înmatriculaţi;
b) curriculum-ul de specialitate, alcătuit din discipline specifice
specializării la care studenţii sunt înmatriculaţi ( în principal didactica
specialităţii şi practica pedagogică)
c) curriculum-ul opţional.
Art.7 – (1) Curriculum-ul DPPPD este structurat şi monitorizat în sistemul
creditelor de studii transferabile, potrivit normelor generale şi prevederilor cartei
universitare referitoare la alocarea şi obţinerea creditelor de studii. Pachetele de credite
alocate disciplinelor, precum şi numărul de credite pentru examenele de finalizare a
studiilor sunt standardizate la nivel naţional prin ordin al M.Ed.C. Conform O.M. nr
34875/12.07.1996 (art. 25) „Planurile de învăţământ ale Departamentelor pentru
Pregătirea Personalului Didactic sunt integrate în planul de învăţământ ale facultăţilor de
profil”. Toate rezultatele (notele) obţinute de studenţi la disciplinele din planurile de
învăţământ ale D.P.P.P.D. sunt trecute în registrul matricol al fiecăruia (la facultatea la
care îşi urmează cursurile).
.
(2) Reglementările privind modul de obţinere a creditelor de studii, recunoaşterea,
transferul şi mobilitatea creditelor sunt similare cu cele aplicate celorlalte domenii de
specializare, potrivit legii şi prevederilor Cartei universitare, cerinţelor de compatibilizare
cu ECTS (European Credit Transfer System) şi Regulamentul de funcţionare a activităţii
didactice pe baza sistemului de credite transferabile în Universitatea din Oradea aprobat
de Senatul Universităţii.

Art.8. – Înscrierea la modului de pregătire psihopedagogică se realizează pe baza
unui interviu semistructurat, organizat de catre o comisie de specialişti şi prin depunerea
la secretariatul DPPPD a unui dosar personal, care include: copie după certificatul de
naştere, copie după buletinul/ cartea de identitate, adeverinţă din care să rezulte statutul
de student bugetat sau cu taxă şi contractul de studii, în care este precizat cuantumul
taxei/disciplină, unde este cazul.
Art.9.- (1) Practica pedagogică a studenţilor se organizează pe grupe şi subgrupe
în unităţi de învăţământ preuniversitar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, vocaţional şi,
după caz, de învăţământ special. Practica pedagogică se organizează în instituţii de
învăţământ cu care DPPPD semnează contracte de colaborare.
(2) Practica pedagogică a studenţilor cuprinde următoarele tipuri de
activităţi:
a) activităţi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea precesului
instructiv-educatv din unităţile de învăţământ;
b) activităţi de cunoaştere caracterizare psihopedagogică a elevilor;
c) activităţi de planificare şi proiectare a procesului de predare şi învăţare;
d) activităţi didactice efective, constând în proiectarea, realizarea şi
evaluarea lecţiilor pe unităţi de învăţare, finalizate prin susţinerea a 3 – 4 lecţii de probă
şi a unei lecţii finale.
e) activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului
instituţiilor de învăţământ.
f) activităţi de cunoaştere a modalităţilor şi problemelor specifice ale
parteneriatului şcoală-familie-comunitate.
(3) Practica pedagogică a studenţilor este asigurată de profesori din
învăţământul preuniversitar, care au statutul de mentori de practică pedagogică. Statutul
de mentor de practică pedagogică se acordă de către DPPPD, în colaborare cu
Inspectoratul şcolar.
a) Pentru acordarea statutului de mentor de practică pedagogică, DPPPD
poate organiza programe speciale de formare/perfecţionare finanţate din surse proprii,
finalizate prin atestate oficiale privind calitatea de mentor.
b) În categoria mentorilor de practică pedagogică pot fi cuprinşi şi
directorii instituţiilor de învăţământ care au statut de unităţi pilot, pentru activităţile
vizând problemele de management educaţional şi şcolar, parteneriatul cu familia şi cu
comunitatea.
c) Plata mentorilor de practică pedagogică se efectuează prin acordarea
sporului la salariul de încadrare prevăzut de lege.
(4) Studenţii au obligaţia de a respecta normele de conduită morală impuse
de deontologia profesiunii didactice, precum şi normele de conduită specifice impuse de
instituţia de învăţământ în care se efectuează practica. Abaterile se sancţionează cu
pierderea calităţii de practicant şi, prin consecinţă, a calităţii de student al DPPPD.
Media la practica pedagogică va include aprecieri referitoare la toate aceste activităţi.
Media minimă de promovare a practicii pedagogice este 7 (şapte).

(5) În urma absolvirii disciplinelor ale planului de învăţământ DPPPD
absolvenţilor li se eliberează certificate de atestare în profesiunea didactică conform legii.
TITLUL IV
Organizare, conducere, finanţare
Art.10. – (1) DPPPD este o structură universitară didactico-ştiinţifică şi
administrativă subordonată direct Senatului universitar şi funcţionează cu aprobarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit legii şi prevederilor
Cartei universitare.
(2) Activităţile didactice la disciplinele din planul de învăţământ al DPPPD sunt
asigurate de Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Pedagogie şi Catedra de
Didactici Aplicate. Acestea funcţionează pe baza statelor de funcţii de personal didactic,
aprobate de senatul universităţii, potrivit legii. Posturile didactice sunt ocupate de
personal didactic titular sau asociat, potrivit prevederilor legale şi în concordanţă cu
standardele de calitate a corpului profesoral. Cadrele didactice de metodica specialităţii
au o dublă subordonare, atât faţă de Departament cât şi faţă de catedrele de specialitate de
care aparţin. Pot ocupa posturi de metodica specialităţii doar cadre didactice care au
predat anterior minimum trei ani în învăţământul preuniversitar.
Art.11. – (1) Conducerea DPPPD se realizează prin consiliu şi director, potrivit
legii şi prevederilor cartei universitare.
(2) Consiliul DPPPD cuprinde 5-7 membri şi este format din:
a) Directorul DPPPD
b) Şefii Catedrelor de: Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie şi Didactici Aplicate.
c) Secretarul ştiinţific al DPPPD
d) un reprezentant al studenţilor
e) membrii.
(3) Consiului DPPPD are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia de dezvoltare a DPPPD în materie de programe de studii,
tehnologie didactică şi cercetare ştiinţifică;
b) coordonează activităţile didactice din cadrul modulelor de pregătire
psihopedagogică, potrivit curriculum-ului naţional aprobat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării;
c) avizează statul de funcţii de personal didactic al catedrelor de specialitate care
asigură disciplinele din cadrul modulelor de pregătire psihopedagogică;
d) organizează cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea gradelor
didactice de către personalul didactic din învăţământul peruniversitar, potrivit
Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului;
e) elaborează şi propune Senatului proecte de programe de învăţământ
postuniversitar şi de perfecţionare a personalului didactic şi asigură derularea în bune
condiţii a programelor aprobate;

f) coordonează activitatea structurilor de cercetare şi derularea programelor de
cercetare constituite în subordinea DPPPD;
g) asigură aplicarea, la nivel DPPPD, a reglementărilor privind conducerea prin
bugete a structurilor universitare;
h) asigură cooperarea cu Inspectoratul şcolar, cu Casa Corpului Didactic şi cu
unităţile de învăţământ în realizarea sarcinilor privind formarea şi perfecţionarea
personalului didactic, precum şi în realizarea în comun a unor programe de formare şi
cercetare;
(4) Consiliul DPPPD este prezidat de directorul DPPPD. Directorul este un cadru
didactic titular în instituţia de învăţământ superior, cu norma de bază în una dintre
catedrele de specialitate care asigură disciplinele din cadrul modulelor de pregătire
psihopedagogică (pedagogie, psihologie,didactică), având funcţia didactică de profesor
universitar sau conferenţiar universitar.
a) directorul reprezintă DPPPD în raporturile cu celelalte structuri universitare şi
cu departamentele similare din alte instituţii de învăţământ superior, răspunde de
îndeplinirea atribuţiilor Consiliului DPPPD, asigură conducerea operativă şi semnează
certificatele de studii, precum şi celelalte documente emise sub egida DPPPD;
b)directorul DPPPD este membru de drept în Senatul Universităţii.
(5) Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, DPPPD dispune de
secretariat propriu. Acesta asigură evidenţa studenţilor, a cursanţilor şi a cadrelor
didactice înscrise la examenele pentru gradele didactice, a documentelor şi actelor
normative referitoare la activitatea DPPPD, efectuează corespondenţa cu Ministerul
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, cu inspectoratele şcolare şi casele corpului
didactic, realizează celelalte sarcini specifice activităţii de secretariat.
Art.12.- (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul DPPPD se asigura din
subvenţii de la bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor
în vigoare. Principalele destinaţii ale utilizării veniturilor, precum şi echilibrul dintre
venituri şi cheltuieli sunt precizate prin bugetul DPPPD, elaborat potrivit legii şi
reglementărilor interne ale fiecărei universităţi.
(2) Veniturile Departamentului sunt grupate în două categorii: venituri brute şi
venituri nete. Veniturile brute se constituie din următoarele surse:
a) subvenţii de la bugetul de stat, acordate în cadrul finanţării de bază, în funcţie
de numărul de studenţi echivalenţi înscrişi la modulele de pregătire psihopedagogică;
b) subvenţii de la bugetul de stat, acordate în cadrul finanţării de bază, în funcţie
de numărul de cadre didactice înscrise la examenele pentru obţinerea gradelor didactice;
c) taxe de studii încasate de la studenţii şi cursanţii înscrişi la programele de studii
organizate de DPPPD;
d) taxe de studii încasate de la absolvenţii învăţământului superior înscrişi la
DPPPD;
e) venituri din granturi şi contracte de cercetare, din programe de formare şi
prestări de servicii specifice (publicaţii, consultanţă etc.)
f) alte venituri.

(3) Veniturile nete sunt veniturile care rămân la dispoziţia DPPPD după achitarea
obligaţiilor faţă de Universitate. Veniturile nete ale DPPPD sunt utilizate potrivit
următoarelor destinaţii:
a) acoperirea chelutuielilor cu salariile aferente posturilor didactice constituite
pentru programele de studii organizate de DPPPD, potrivit reglementărilor în vigoare;
b) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale aferente organizării cursurilor
de pregătire şi examenelor pentru gradele didactice din învăţământul preuniversitar;
c) acoperirea cheltuielilor pentru plata mentorilor de practică pedagogică;
d) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale aferente derulării programelor
de cercetare şi deplasărilor interne şi externe la conferinţe ştiinţifice;
e) acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale pentru secretariatul DPPPD
f) alocarea de fonduri pentru investiţii în dotări pentru dezvoltare, în funcţie de
veniturile disponibile.
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