Nr. 2487/FSE din 13.12.2021

Criterii specifice FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI privind ADMITEREA 2022
avizate în şedinţa Consiliului Facultăţii din 13 decembrie 2021
(ANEXĂ la R10 – Regulament Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere)

Admiterea la toate programele Facultăţii de Știinţe ale Educaţiei se poate realiza online, conform procedurilor emise la
nivelul universităţii.
I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (3 ANI, IF)
DOMENII ŞI PROGRAME DE STUDIU:
Program de studiu

Durata studiilor/
nr. credite

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani / 180 credite

Educaţie timpurie*

3 ani / 180 credite

Psihologie

3 ani / 180 credite

Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie

* Se activează în condiţiile obţinerii aprobărilor legale
Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de
MEC şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

I.1. PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – studii universitare de licenţă constă în:
Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar
Etapa I:
Probă eliminatorie de testare a
cunoştinţelor şi capacităţilor
cognitive şi a aptitudinilor
vocaţionale, notată cu admis/respins
Etapa a II-a:
Formula de calcul a mediei de
admitere este următoarea:
0,5*A +0,5*B
Proba A = media generală la
Bacalaureat;
Proba B = nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris).
Notă: Proba eliminatorie de
testare a cunoştinţelor şi
capacităţilor cognitive şi a
aptitudinilor vocaţionale, notată
cu admis/respins (desen, muzică,
dicţie) se poate susţine online.

Educaţie timpurie*
Etapa I:
Probă eliminatorie de testare a
cunoştinţelor şi capacităţilor
cognitive şi a aptitudinilor
vocaţionale, notată cu admis/respins
Etapa a II-a:
Formula de calcul a mediei de
admitere este următoarea:
0,5*A +0,5*B
Proba A = media generală la
Bacalaureat;
Proba B = nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris).
Notă: Proba eliminatorie de
testare a cunoştinţelor şi
capacităţilor cognitive şi a
aptitudinilor vocaţionale, notată
cu admis/respins (desen, muzică,
dicţie) se poate susţine online.
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Psihologie
Etapa I:
Probă eliminatorie de testare a
cunoştinţelor şi capacităţilor
cognitive notată cu admis/respins
Etapa a II-a:
Formula de calcul a mediei de
admitere este următoarea:
0,8*A +0,2*B
Proba A = media generală la
Bacalaureat;
Proba B = nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris).
Notă: Proba eliminatorie de
testare a cunoştinţelor şi
capacităţilor cognitive se poate
susţine online.

I.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar
1. Media generală la examenul de
bacalaureat
2. Nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris)

Educaţie timpurie*
1. Media generală la examenul de
bacalaureat
2. Nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris)

Psihologie
1.

Media generală la examenul
de bacalaureat
2. Nota la bacalaureat la
disciplina Limba şi Literatura
Română (scris)

NOTĂ: Pentru candidaţii care provin din ţări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat
unor note, comisia de admitere pe facultate va decide asupra notelor din foaia matricolă sau echivalentă, pe
care le va lua în calcul.
II. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - CONTINUAREA STUDIILOR (1 AN, IF)
DOMENII ŞI PROGRAME DE STUDIU:
Domeniul

Program de studiu

Durata studiilor/
nr. credite

Pedagogia învăţământului primar şi
1 an / 60 credite
preşcolar
* Numărul locurilor va fi stabilit conform cifrei de şcolarizare aprobată de ARACIS şi a locurilor disponibile
pentru anul III, pentru a doua sesiune de admitere din septembrie. După perioada reexaminărilor din
septembrie, facultatea va înainta spre aprobare conducerii universităţii, un referat cu propunerea de locuri
scoase la concurs.
Ştiinţe ale Educaţiei

II.1. PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, studii universitare de licenţă – continuarea studiilor constă în:
Etapa I:
Interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive notat cu admis/respins
Etapa a II-a:
Media de admitere este media de la examenul absolvire colegiu.
II.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
1. Media generală la examenul de bacalaureat
2. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)
III. CONVERSIE PROFESIONALĂ (2 ANI, IF)
DOMENII ŞI PROGRAME DE STUDIU:
Domeniul
Ştiinţe ale Educaţiei

Program de studiu
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Durata studiilor/
nr. credite
2 ani / 120 credite

III.1. PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Programul de conversie profesională – specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR constă în:
Etapa I:
Probă eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale, notată cu
admis/respins, care se poate susţine online.
Etapa a II-a:
Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă.
III.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
1. Media generală la examenul de bacalaureat
2. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)
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NOTĂ: Pot participa la concursul de admitere doar cadrele didactice active (adeverinţa eliberată de instituţia
de învăţământ angajatoare, vizată de ISJ, se va ataşa la dosarul de admitere), care au parcurs programul de
formare psihopedagogică Nivel I sau echivalent (adeverinţa de absolvire/certificatul DPPD+foaia matricola
DPPD se vor ataşa la dosarul de admitere).
IV. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (2 ANI, IF)
DOMENII ŞI PROGRAME DE STUDIU:
Domeniul

Ştiinţe ale Educaţiei

Program de studiu
Managementul instituţiilor educaţionale
Comunicare didactică
Consiliere şcolară şi educaţie emoţională
Resilience in Education*

Durata studiilor/
nr. credite
2 ani / 120 credite

*Programul se activează în condiţiile numai dacă se va obţine finanţare prin Proiect Erasmus Mundus.
Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de
MEN şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

IV.1. PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – studii universitare de masterat constă în:
Etapa I:
Interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive notat cu admis/respins
Etapa a II-a:
Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă.
IV.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
1. Media ponderată a anilor de studii de licenţă (pentru absolvenţii cu credite)/media generală a anilor de
studii de licenţă
2. Media generală la examenul de bacalaureat
Notă: La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai
ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Lg 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Lg 84/1995)
V. PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÃ
V.1. Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de studii de formare psihopedagogica studenţii şi
absolvenţii studiilor universitare.
V.2. Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim
postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare.
V.3. La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie
studenţii care optează pentru programul de formare psihopedagogică conform Ordinului MEN nr. 4129/2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinului MEN nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificările ulterioare.
V.4. La programele de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar se pot înscrie absolvenţii
Universităţii „Ştefan cel Mare” sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, cu respectarea
următoarelor condiţii:
a) la nivelul I se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în domenii de studii acreditate
sau autorizate în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava;
b) la nivelul II se pot înscrie absolvenţii unui program de master, care au urmat şi finalizat programul de studii
psihopedagogice, Nivelul I, având diplomă de licenţă în domenii de studii acreditate sau autorizate în cadrul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
V.5. Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se realizează, în limita locurilor disponibile, pe
baza susţinerii unei probe de admitere care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei
şi a atitudinii faţă de profesia didactică, probă care se va susţine la înscriere. Evaluarea se finalizează prin calificativ
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(admis, respins). În cazul depăşirii capacităţii de şcolarizare, se va aplica drept criteriu de departajare media de
bacalaureat.
V.6. Candidaţii admişi la programele de licenţă pe un loc finaţat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula
simultan la programul de formare psihopedagogică nivel I (zi), completând documentele aferente (copie CN, CC, CI,
cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultăţile de profil.
V.7. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de formare psihopedagogica pe
parcursul studiilor universitare, pot parcurge programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar.
V.8. Regimul de finanţare pentru programele de studii de formare psihopedagogica, Nivel I – zi, poate fi cu finantare
de la bugetul de stat sau cu taxă în funcţie de statutul studentului la facultatea de profil. Pentru studenţii proveniţi
din alte centre universitare regimul de finanţare este cu taxă, indiferent de statulul său financiar la facultatea de
unde provine.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, înscrişi la un program de masterat în domeniul diplomei universitare
de licenţă în cadrul USV, pot urma programul de formare psihopedagogică de aprofundare – Nivel II, zi, păstrându-şi
statutul financiar de la facultatea de profil.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică iniţial (Nivel I) şi de
aprofundare (Nivel II) postuniversitar, numai în regim cu taxă.
V.9. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
(a) Nivel I – zi:
- cerere tip;
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
- certificat de naştere (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- buletin/carte de identitate (copie);
- adeverinţă din care să rezulte statutul financiar al studentului;
- diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (copie).
(b) Nivel II - zi
- cerere tip;
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
- certificat de naştere (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- buletin/carte de identitate(copie);
- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare (copie);
- diploma de bacalaureat (copie);
- adeverinţă sau certificat de absolvire a programului de studii psihopedagogice Nivelul I (copie);
- adeverinţă din care să rezulte statutul de masterand.
(c) Nivel I – regim postuniversitar
- cerere tip;
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
- certificat de naştere (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- buletin/carte de identitate (copie);
- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie legalizată);
- supliment diplomă/foie matricolă (copie);
- diploma de bacalaureat (copie);
- certificat medical care să ateste faptul că, persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli
contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică.
(d) Nivel II – regim postuniversitar
- cerere tip;
- chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
- chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
- certificat de naştere (copie);
- certificat de căsătorie (copie);
- buletin/carte de identitate(copie);
- diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie);
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- supliment diplomă/foie matricolă (copie).
- diplomă /adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de masterat (copie);
- supliment diplomă master (copie).
- certificat de absolvire / adeverinţă de absolvire – Nivel I (copie);
- diploma de bacalaureat (copie);
- certificat medical care să ateste faptul că, persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli
contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică.

DECAN,
Conf. univ. dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI

A.A.C. /G.M.B. – 1 ex.
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ŞI ÎNMATRICULĂRILOR LA
PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ - ADMITERE 2022

Sesiunea IULIE 2022
20-27 iulie 2022
(fără zilele de sâmbătă şi
duminică)

ÎNSCRIERI ŞI
ÎNMATRICULĂRI

Nivel I zi
Nivel II zi

ÎNSCRIERI ŞI
ÎNMATRICULĂRI

Nivel I postuniversitar
Nivel II postuniversitar
Nivelul I zi
(pentru studenţi înmatriculaţi la programele de
licenţă din USV, în sesiunea iulie 2022)
Nivel II zi
(pentru studenţii înmatriculaţi la programele de
masterat din USV, în sesiunea iulie 2022)
Nivelul I zi
(pentru studenţi înmatriculaţi la programele de
licenţă din USV, în sesiunea septembrie 2022)
Nivelul II zi
(pentru studenţii înmatriculaţi la programele de
masterat din USV, în sesiunea septembrie 2022)

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

5-19 septembrie 2022
(fără zilele de sâmbătă şi
duminică)

14-19 septembrie 2022
(fără zilele de sâmbătă şi
duminică)

DECAN,
Conf. univ. dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI

A.A.C. /G.M.B. – 1 ex.
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