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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI .

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ
„SPECIFICUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI PREDAREA – ÎNVĂŢAREA –

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR”
Condiţii de înscriere:
 Absolvent al studiilor de licenţă în domeniul: Pedagogiei Învăţământului Primar şi
Preşcolar, Pedagogiei, Psihologiei şi absolvenţi ai altor domenii de studii universitare, care
lucrează în învăţământul preşcolar;
 Specialişti în domeniul educaţional: directori de instituţii de învăţământ, consilieri şcolari.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 Fişă de înscriere – formular tip;
 Copie legalizată după diploma de licenţă;
 Copie legalizată după foaie matricolă;
 Copie legalizată după certificatul de naştere/buletin de identitate;
 Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea
numelui iniţial de familie;
 2 fotografii color (3x4)
 Chitanţă de achitare a taxei de înscriere;
 Adeverinţa de la locul de muncă.
La depunerea dosarului, cursantul va plăti taxa de înmatriculare în valoare de 100 RON.
Taxa de şcolarizare: (se va achita pe parcursul derulării programului) 400 RON
Tematici studiate:
 Aspecte psihologice ale dezvoltării copiilor preşcolari
 Modele de predare specifice învăţământului preşcolar
 Modalităţi de stimulare a învăţării preşcolarilor
 Evaluarea progresului şi a rezultatelor copiilor preşcolari
 Educaţie timpurie specifică vârstelor preşcolarităţii
Total ore curs şi seminar: 100
Total credite: 12
Verificarea finală a cunoştinţelor se va realiza în cadrul unui colocviu.
Se acordă o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi Universitatea de Vest din Timişoara

Perioada de înscriere: pe tot parcursul anului universitar, de luni-miercuri, între orele 12-14,
cab. 242, etaj II, secretariatul Facultății de Sociologie și Psihologie, tel. 0256592320
După constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarat programul de studii.

Informaţii suplimentare: director de program Lect. univ. dr. Otilia Bersan otilia.bersan@e-uvt.ro
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI .

Numele programului
Tipul programului
Perioada de implementare
Locaţie de desfăşurare
Cui se adresează

” SPECIFICUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI PREDAREA
– ÎNVĂŢAREA – EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREŞCOLAR”
Curs postuniversitar de specializare în domeniul
psihopedagogiei preşcolare
Începând cu anul universitar 2014 - 2015
Sediul Universităţii de Vest din Timişoara, b-dul V. Pârvan,
nr. 4, etajul III, sălile 305, 306
Tuturor absolvenţilor de învăţământ superior care activează în
învăţământul preşcolar, manageri de instituţii educaţionale,
consilieri şcolari.
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Valabil începând cu anul universitar 2014-2015
C
S
L P AP Credite

Nr. Numele disciplinei
Crt.
1 Aspecte psihologice ale dezvoltării
copiilor preşcolari
2 Modele de predare specifice
învăţământului preşcolar
3 Modalităţi de stimulare a învăţării
preşcolarilor
4 Evaluarea progresului şi a
rezultatelor copiilor preşcolari
5 Educaţie timpurie specifică
vârstelor preşcolarităţii
Examen de certificare a
competenţelor
Total ore/credite
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Director de program
Lector univ. dr. Otilia Sanda Bersan
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