
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 7823 din 25.10.2013 

 
 

Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului din Timișoara reunit în ședință ordinară in data de 25.10.2013, în 
conformitate cu prevederile art. 73 al. 1 din Carta Universitară, și prevederile 
art. 213 al.2 din LEN nr. 1/2011,  

Având în vedere propunerea doamnei Director al Departamentului de 
Pregătire a Personalului Didactic nr 131/22.10.2013, emite prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă propunerea de modificare a articolului - Art. 25 (2) din 

Regulamentul de funcţionare a DPPD şi va avea următorul conţinut: „La 
programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor 
universitare se pot înscrie studenţii USAMVBT înmatriculaţi la studiile 
universitare de licenţă (pentru nivelul I) şi de masterat (pentru nivelul II). 
Regimul studentului în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are 
în cazul studiilor de licenţă şi de masterat la care este înmatriculat în 
USAMVBT, respectiv finanţare de la bugetul de stat sau cu taxă.” – se adaugă şi 
de masterat 

 
Art. 2. Se aprobă propunerea de modificare a articolului - Art. 4.(3) din 

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi va avea 
următorul conţinut „Regimul studentului în cadrul DPPD este acelaşi cu cel pe 
care studentul îl are în cazul studiilor de licenţă şi de masterat la care este 
înmatriculat în USAMVBT, respectiv finanţare de la bugetul de stat sau cu 
taxă.” – se adaugă şi de masterat 

 
Art. 3. Se aprobă propunerea de modificare a articolului - Art. 9.(4) din 

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi va avea 
următorul conţinut: „Regimul studiilor la programul de formare 
psihopedagogică este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor 
de licenţă şi de masterat la care este înmatriculat. Păstrarea sau, după caz, 
modificarea statutului de student subvenţionat şi, respectiv, de student cu taxă, 
se stabileşte la începutul fiecărui an universitar, potrivit statutului pe care 
studentul îl are în cadrul studiilor de licenţă şi de masterat în anul respectiv de 
studiu.” – se adaugă şi de masterat 

 

ROMÂNIA 
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Art. 4. Se aprobă propunerea de modificare a articolului - Art. 9.(6) din 
Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică 
în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică şi va avea 
următorul conţinut: „Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma 
programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.” – se elimină 
masteranzii. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică structurilor interesate și se afișează 
pe pagina de internet a universității. 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,                              CANCELAR GENERAL, 
Prof.univ.dr.ing.Gheorghe David                             Șef lucrări dr. Sorin Stanciu 
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