
DE CE SĂ ALEGI PIPP?
Avantaje personale

      pentru a te dezvolta personal;

      pentru a învăța să comunici mai bine;

      pentru a-ți creștere încrederea în tine;

      pentru a te implica într-o activitate

      valoroasă și utilă: formarea copiilor;

      pentru a avea șansa să studiezi cu profesori care           

      promovează o pedagogie modernă, interactivă,     

      centrată pe student.

Avantaje profesionale

      pentru a te dezvolta profesional;

      pentru a câștiga experiență în știința și

      arta educației;

      pentru a-ți dezvolta abilități esențiale

      pentru piața muncii: de muncă în echipă, de     

      comunicare, de socializare, de prezentare, de   

      conducere, etc;

      pentru a te implica activ în propria formare alături de   

      profesioniști în domeniu.
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CE CONDIȚII ESTE NECESAR SĂ 
ÎNDEPLINEȘTI PENTRU A DEVENI 
STUDENT PIPP?

      dicție bună;

      aptitudini de comunicare;

      aptitudini muzicale;

      aptitudini plastice;

      aptitudini motrice.



CRITERII DE ADMITERE
PEDAGOGIA ÎNVAŢAMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR - 
LIMBA ROMANA / LIMBA GERMANA:
• concurs pe bază de dosar – 100% media la bacalaureat;
• probe de aptitudini eliminatorii, apreciate cu „admis” sau 
„respins”;
• un candidat declarat „respins” la una dintre probe, va fi 
eliminat din concursul de admitere;
• candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic 
(cu diploma de învaţător/educatoare) sunt exceptaţi de la proba 
eliminatorie de aptitudini. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de 
licee, inclusiv cei ai școlilor postliceale cu profil pedagogic, 
susţin probele eliminatorii de aptitudini.

PROBELE DE CONCURS:
1. Probe de aptitudini muzicale, plastice și de coordonare 
motrică.

2. Proba de aptitudini care investigheaza capacitatea de a 
comunica și dicția.     

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1. Cerere tip (se primeşte la înscriere); 

2.Diplomă de  bacalaureat (original) sau diplomă   
   echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se   
   înscrie pentru concurs şi la o altă universitate 
   (facutate), în locul diplomei de bacalaureat sau   
   adeverinţei va anexa copia legalizată, precum şi copia  
   legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate 
   (facultate), care se autentifică după original de către
   comisia de admitere;

3. Certificat de naştere (copie legalizată);

4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);

5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.;

6. Trei fotografii color tip buletin;

7. Dosar plic.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE OBŢIN LA SECRETARIATUL 
CATEDREI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR


