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ATENȚIE!
Studenții care sunt admiși cu taxă vor achita taxa aferentă 
semestrului I din anul universitar 2019-2020 în perioada 

1-11 octombrie 2019 (9.00-12.00) la sediul DPPD.

PREGĂTIREA PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ 
ÎN UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Alege să fii profesor!
Pentru a putea alege o carieră în educație, studenții UBB urmează 
Programul de pregătire psihopedagogică (Nivelul I) oferit de 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), în 
paralel cu studiile de specialitate.
La cele mai multe specializări există posibilitatea de a alege limba 
de studiu pentru disciplinele din Programul de pregătire didactică 
(română, maghiară, germană).
Statutul bugetat sau cu taxă obținut de student prin admiterea la 
facultate se păstrează și în Programul de pregătire didactică la DPPD 
în anul I, urmând să �e recon�rmat anual.
Inscrierea și admiterea în Programul de pregătire psihopedagogică se 
desfășoară în centrele de înscriere ale DPPD, în aceeași perioadă cu 
înscrierea și admiterea la facultate.

Realizați eseul în mod original, redactați - de preferință manual - 
maximum o pagină A4. Pentru a structura eseul, ghidați-vă după 
următoarele întrebări: 
  • Care sunt motivele personale pentru care ești interesat(ă) de pro-
fesia didactică? Argumentează, explică pe scurt.
  • Care sunt, în opinia ta, calitățile și abilitățile personale care te fac 
potrivit(ă) pentru a � profesor? Poți să identi�ci dintre acestea cel 
mai important atu personal?
  • Prezintă opinia ta cu privire la pregătirea didactică în timpul
 facultății: este un aspect important al dezvoltării tale personale și 
profesionale sau o alternativă pentru situații di�cile din viitor?  

Documentele necesare pentru înscriere (se pun într-o folie document):

       • certi�catul de naștere - copie conform cu originalul
       • cartea de identitate - copie simplă
       •  contract de studii completat in 2 exemplare
(formularul este disponibil în centrul de înscriere sau poate � descăr-
cat de pe http://dppd.ubbcluj.ro/index.php/formare-initiala/nivelul-i)
         • eseul motivațional
         • certi�catul medical -  care să ateste faptul că persoana nu suferă 
de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia di-
dactică

La înscriere are loc și interviul pe baza eseului motivațional.

Contact
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr. 7, sala 1, 
Tel.: 0264597000 
e-mail: dppdubbcluj@yahoo.com, 
http://dppd.ubbcluj.ro/
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Centrele de înscriere ale DPPD 
Facultățile arondate 

Sediul Sala 

• Clădirea Centrală a UBB,  
• str. M. Kogălniceanu nr. 1 

 
 


 

Biologie și Geologie
 

 
Geogra�e
Drept 

 Fizică 
 Istorie și Filoso�e 
 Matematică și Informatică 
 Studii Europene 
 Știința și Ingineria Mediului 
 Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării 
 Teatru și Televiziune 
 Teologie Romano-Catolică 

• Sediul DPPD,  
• str. Sindicatelor nr. 7 

 
 

 Chimie și Inginerie Chimică 
 Psihologie și Științe ale Educației 
 Teologie Greco-Catolică 

• Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea 
Afacerilor,  

• str. Th. Mihali nr. 58-60 

 
 Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor
Sociologie și Asistență socială

 
 

• Facultatea de Litere,  
• str. Horea nr. 31 
 

 
 Business 
 Litere 
 Teologie Reformată 

 
• Facultatea de Educație Fizică și 

Sport,  
• str. Pandurilor nr. 7 

  Educație Fizică și Sport 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

str. Episcop N. Ivan, f.n. 
  Teologie Ortodoxă




