
Act adițional
nr. ________ din _______________

la contractul de studii
nr. ________ din _______________

Contractarea disciplinelor 

Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

pentru profesia didactică - Nivel II (în paralel cu programul de studii

universitare de masterat)

Anul I – anul universitar 2022-2023

Anexă la Contractul de studii nr.__________..._________ din data de ____________...____________

Între:

1. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) al Universității de Vest din

Timișoara (UVT), reprezentat prin conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE, având funcția de director DPPD, în

calitate de PRESTATOR,

și 

2._______________________________________________________________________________,

cetățean ___________________________, domiciliat(ă) în_____________________________________,

județul____________________________, localitatea__________________________________________,

strada ____________________________, nr. _____, bl. _____, sc._____, et. _______, ap. ______,

legitimat prin ____, seria ___ nr. ____________, eliberat de

_______________________________________, la data de ____________________, având Codul

Numeric Personal (CNP) _________________________________________, în calitate de BENEFICIAR

denumit în continuare student(ă) înmatriculat la Facultatea de

______________________________________________________________________, domeniul de studii

universitare de masterat _________________________________________________, programul de studii

universitare de masterat ____________________________________________________________ și la

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică-

Nivel II (în paralel cu programul de studii universitare de masterat), forma de învățământ cu frecvență (IF),

(Statut financiar al studentului la DPPD este același cu cel din cadrul programului de studii universitare

de masterat) ____________________________, se încheie prezentul act adițional pentru completarea

prevederilor contractului de studii nr. _______________________ din data de _________________.
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Articolul 1. Obiectul actului adițional la contractul de studii

Se completează articolul 1 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

1.6. Prezentul act adițional la contractul de studii are ca obiect derularea activităților curriculare

aferente Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia

didactică - Nivel I (în paralel cu un program de studii universitare de masterat la care este înmatriculat

studentul), reglementând raporturile dintre Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și student, cu

precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare în concordanță cu legislația în vigoare, Carta

Universității de Vest din Timișoara, precum și cu celelalte regulamente, metodologii și proceduri ale

Universității de Vest din Timișoara (UVT).

1.7. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului

Didactic (DPPD) acordă, după promovarea examenului de absolvire, Certificatul de absolvire și foaia

matricolă ale Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică - Nivel II.

1.8. Disciplinele și numărul de credite alocat fiecărei discipline aferente Programului de formare

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un

program de studii universitare de masterat la care este înmatriculat studentul) sunt prevăzute la articolele

9 și 10 din prezentul act adițional la contractul de studii.

Articolul 2. Durata actului adițional la contractul de studii

Se completează articolul 2 din contractul de studii cu următoarea prevedere: 

2.2. Prezentul act adițional la contractul de studii se încheie pe durata normală de școlarizare a

ciclului de studii al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un program de studii universitare de masterat la care este

înmatriculat studentul), începând cu anul universitar 2022-2023.

Articolul 3. Drepturile și obligațiile părților

Se completează articolul 3 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

3.3. Drepturile și obligațiile UVT / DPPD:

● stabilește condițiile de înscriere, școlarizare, suspendare, întrerupere, retragere din cadrul Programului

de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II

(în paralel cu un program de studii universitare de masterat), precum și de exmatriculare sau

reînmatriculare la studii a studentului;

● stabilește modul de încasare și termenele de achitare a taxelor de studiu la programele ofertate de

DPPD.

3.4. Drepturile și obligațiile studentului

A. În perioada studiilor în cadrul Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării

competențelor pentru profesia didactică - Nivel II, studentul are următoarele drepturi specifice:

● să urmeze disciplinele din planul de învățământ al Programului de formare psihopedagogică în

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II. 
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B. În perioada studiilor în cadrul Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării

competențelor pentru profesia didactică - Nivel II, studentul are următoarele obligații specifice:

● să cunoască și să respecte regulamentele DPPD și să-și însușească modificările aduse acestora pe

durata existenței prezentului act adițional la contractul de studii. Acestea vor fi comunicate prin

intermediul paginii web/portalului DPPD și a site-ului UVT.

Articolul 4. Finanțare

Se completează articolul 4 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

4.13. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică – Nivel II (în paralel cu un program de studii universitare de masterat) oferit de DPPD

poate fi urmat:

cu subvenție de la bugetul de stat

sau

● în regim cu taxă (stabilită anual de Senatul UVT).

4.14. Regimul studiilor în cadrul DPPD este același cu cel pe care studentul îl are la programul de

studii universitare de masterat la care este înmatriculat și pentru care s-a încheiat prezentul act

adițional.

4.15. Cuantumul și modalitatea de plată a taxei de studiu, în cadrul Programului de formare

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un

program de studii universitare de masterat), se stabilește anual de către Senatul UVT. Taxa anuală de

studiu se achită integral până cel târziu la data de 15 ianuarie în fiecare an de studiu, în cazul în care

studentul este înmatriculat pe loc cu taxă la programul de studii universitare de masterat pentru care s-a

încheiat prezentul act adițional.

4.16. În cazul în care studentul trece de pe loc cu taxă pe loc finanțat de la bugetul de stat în cadrul

programului de studii universitare de masterat pentru care s-a încheiat prezentul act adițional după
înmatricularea la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un program de studii universitare de masterat) și a achitat taxa de

școlarizare pentru acest program, acestuia îi va fi returnată suma reprezentând taxa, în baza unei cereri

scrise.

4.17. Studenții înmatriculați concomitent la două domenii de studii distincte în cadrul

programului de formare psihopedagogică Nivel II din cadrul DPPD-UVT, beneficiază, la cerere și cu

documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de studiu pentru domeniul corespunzător

programului de studii universitare de masterat la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele

programe de studii universitare de masterat sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va aplica în

proporție de 25% de la fiecare domeniu/parcurs de studiu la care sunt înscriși. Reducerea se aplică o

singură dată pentru fiecare an de studiu în care studentul se regăsește în această situație, pe baza unei
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cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea

anului universitar.

4.18. Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are drept consecință suspendarea producerii

efectelor juridice ce decurg din acest act adițional la contractul de studii. În cazul în care studentul achită
taxa de studiu restantă, la data primei plăți efectuate după suspendarea actului adițional la contractul de

studii, va achita în mod obligatoriu o taxă de procesare a actului adițional la contractul de studii.

4.19. Pentru ciclul de studii universitare de masterat care începe în anul universitar 2022-2023, taxa

de studiu pentru Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru

profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un program de studii universitare de masterat) oferit de DPPD

este 650 lei/an de studii, în cazul în care studentul este înmatriculat pe loc cu taxă la programul de studii

universitare de masterat pentru care s-a încheiat prezentul act adițional. Universitatea își rezervă dreptul

să recalculeze taxele în cazul unei deprecieri mai mari de 10% a cursului de referință de 4,9 lei/1 euro după
data de 1 octombrie 2022, cu efect asupra tranșelor din taxa neachitată.

Articolul 5. Întreruperea studiilor/Retragerea

Se completează articolul 5 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

5.5. Studenții au dreptul de a întrerupe studiile sau de a se retrage la cerere. În acest caz, studentul

va depune la InfoCentrul studențesc, în format electronic, Cererea de întrerupere / retragere, conform

prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională
a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din

Timișoara.

5.6. Întreruperea studiilor are ca efect suspendarea prezentului act adițional la contractul de studii.

După reluarea studiilor, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al promoției cu care

va termina studiile. Întreruperea studiilor nu afectează obligația studentului de plată a taxelor de studiu

DPPD, scadente până la data depunerii cererii de întrerupere.

5.7. Retragerea nu afectează obligația studentului de plată a taxelor de studiu scadente până la

data depunerii cererii de retragere. În cazul în care studentul a plătit taxa de studiu integral înainte de

scadența acesteia, valoarea acesteia nu va fi restituită dacă studentul optează pentru întreruperea

studiilor, retragere sau transfer.

Articolul 6. Modificarea, suspendarea și încetarea actului adițional la contractul de studii

Se completează articolul 6 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

6.6. Actul adițional la contractul de studii încetează:

● la finalizarea studiilor;

● în momentul exmatriculării studentului;

● în momentul transferului la altă universitate;

● în cazul retragerii la cerere.

6.7. Neplata taxei de studiu în termenele stabilite de către DPPD are drept consecință
suspendarea producerii efectelor juridice - drepturi și obligații - ce decurg din actul adițional la contractul

de studii. Pe perioada suspendării actului adițional la contractului de studii, studentul nu beneficiază de
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serviciile de educație asigurate de UVT prin DPPD. În cazul în care studentul nu achită până la finalul anului

universitar în care se află taxele de studiu aferente Programului de formare psihopedagogică în vederea

certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un program de studii

universitare de masterat), acesta va fi exmatriculat conform prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor

studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii

universitare de licență și de masterat din Universitatea de Vest din Timișoara. 

Articolul 7. Litigii

Se completează articolul 7 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

7.6. Prezentul act adițional la contractul de studii va fi interpretat conform legilor din România.

7.7. În apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiție conducerii DPPD sau

conducerii UVT.

Articolul 8. Dispoziții finale

Se completează articolul 8 din contractul de studii cu următoarele prevederi: 

8.8. Prin semnarea prezentului act adițional la contractul de studii, studentul declară că a luat la

cunoștință conținutul tuturor regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, normelor de disciplină,

normelor de etică, integritate și deontologie universitară și al altor documente cu caracter normativ în

cadrul UVT și al DPPD.

8.9. Directorul DPPD, prin delegare, cu Decizia Rectorului UVT nr._______________________,

semnează prezentul act adițional la contractul de studii.

8.10. Nerespectarea îndatoririlor ce decurg din prezentul act adițional atrage după sine aplicarea

sancțiunilor prevăzute în regulamentele UVT, la propunerea Consiliului Departamentului pentru

Pregătirea Personalului Didactic din UVT, în condițiile legii.

8.11. Prezentul act adițional la contractul de studii produce efecte începând cu data încheierii sale.

8.12. Prezentul act adițional la contractul de studii a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte, și reprezintă voința părților contractante. Un exemplar din actul adițional la

contractul de studii se păstrează la dosarul personal al studentului, un exemplar revine studentului. 

8.13. Toate celelalte elemente constitutive ale contractului de studii nr.______________ din data de

________________, încheiat de student cu UVT, rămân neschimbate, fiind valabile atât în cadrul

programului de studii universitare de masterat derulat în cadrul facultăților UVT, cât și în cadrul

Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
- Nivel II (în paralel cu un program de studii universitare de masterat) pentru care se încheie prezentul act

adițional la contractul de studii. 
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Articolul 9. Număr de credite

9.1. Numărul de credite aferente disciplinelor din cadrul Programului de formare

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II (în paralel cu un

program de studii universitare de masterat), oferit de DPPD, este de 30 de credite.

9.2. Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia

didactică - Nivel II se finalizează cu examenul de absolvire care constă în susținerea unui portofoliu

didactic, prevăzut cu 5 credite.

Articolul 10. Disciplinele contractate

10.1.Disciplinele pe care studentul se obligă să le frecventeze sunt:

Nr.

crt.

Discipli

ne de

învăță
mânt

Perioada de studiu a

disciplinei

Număr de ore pe

săptămână
Total ore

For

me

de

eval

uare

Nu

măr

de

cred

ite
Anul

Sem

estr

ul

Nu

măr

de

săpt

ămâ

ni

Curs
Semina

r
Curs

Semina

r

Tota

l

DISCIPLINE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ FUNDAMENTALĂ (OBLIGATORII)

1.

Psihop

edagog

ia

adolesc

enților,

tinerilo

r și

adulțil
or

I 1 14 2 1 28 14 42 E 5

1.

Proiect

area și

manag

ement

ul

progra

melor

educați
onale

I 2 14 2 1 28 14 42 E 5

DISCIPLINE DE PREGĂTIRE DIDACTICĂ ȘI PRACTICĂ DE SPECIALITATE (OBLIGATORII)

1.

Didacti

ca

domen

iului și

I 1 14 2 1 28 14 42 E 5
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dezvolt

ări în

didacti

ca

speciali

zării

(învăță
mânt

liceal,

postlic

eal,

după
caz)

1.

Didacti

ca

domen

iului și

dezvolt

ări în

didacti

ca

speciali

zării

(învăță
mânt

liceal,

postlic

eal,

după
caz)-FIL

OLOGIE

I 2 14 2 1 28 14 42 E 5

1.

Practic

ă
pedago

gică (în

învăță
mântul

liceal,

postlic

eal,

după
caz)

I 2 14 - 3 - 42 42 C 5

DISCIPLINE OPȚIONALE (SE ALEG DOUĂ DISCIPLINE)
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1.

Discipli

nă
(Pachet

opțion

al 1)

II 3 14 1 2 14 28 42 E 5

1.

Discipli

nă
(Pachet

opțion

al 2)

II 4 14 1 2 14 28 42 E 5

                                                                                          TOTAL: Nivelul II                                                                                                30

1.

EXAME

N DE

ABSOL

VIRE:

NIVELU

L II

II 4 2 - - - - - E 5

Director DPPD, Student,

Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE

Aviz juridic,
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