
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

Centrul de Resurse pentru Formare Continuă 

                

               ANUNȚĂ 
înscrierea la programul de formare continuă 

Modulul Psihopedagogic 
pentru anul de studii 2022-2023 

Perioada de înscriere: 20 august – 25 septembrie 2022 

 
Informații cu privire la program 

Programul este destinat persoanelor: 
 care nu dețin studii în domeniul Științe ale Educației, dar activează sau 

urmează să se angajeze în instituții de învățământ general  sau profesional 

tehnic; 

 care intenționează să presteze servicii educaționale sau de instruire pentru 

copii și/sau adulți. 

 Durata - 1 an 

 Nr. ore/credite -  1800 ore/ 60 credite. 

 Taxa de studii - 2600 lei 

 Programul este acreditat de ANACEC 

 

Modalități de înscriere: 

 on-line - prin completarea formularului de înscriere AICI 

 sau - depunerea actelor la adresa:  str. A. Mateevici, 60, bloc central, birou 

233. Program de lucru: 9.00 – 16.00. 

 

Acte necesare pentru înscriere: 

1. Copia buletinului de identitate.  

2. Copia actului de studii superioare sau medii de specialitate. 

3. Copia actului ce confirmă schimbarea numelui de familie după absolvirea 

instituţiei (la necesitate). 

 

 

Pentru informații adiționale  

contactați la nr. de tel. +373 22 245 440  
+373 67436644 ;   +373 67435533 

e-mail: usm.formare.continua@gmail.com 
Facebook: Centru de Resurse pentru Formare Continua USM 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMj50wbIVGVMLesBDayVOexJVi0uQSE6GwK2m5EhdUTSKoGg/viewform
tel:+37322245440
tel:+37367435533
mailto:usm.formare.continua@gmail.com
https://www.facebook.com/formarecontinua.usm


RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI FRECVENTE: 

1. Ce se studiază în cadrul programului? 

 Programul de studii este repartizat pe module:  

 Pedagogie 

 Psihologie 

 Didactica 

 Practica pedagogică 

 

2. Cum este organizat procesul de studii? 

 Conform planului de învățământ anul de studii este divizat în 2 semestre.  

 Orele sunt organizate în zilele de sâmbătă. 

 Practica psihopedagogică, de regulă, se realizează la locul de muncă 

(dacă cursantul activează în domeniul educației). În caz contrar, se 

identifică un alt loc de practică, care asigură condițiile solicitate. 

 Practica psihopedagogică se desfășoară în baza Ghidului de practică 

 

3. Cum se achită taxa de studii? 

 Taxa de studii este achitată la Victoriabank (oricare din filiale) în baza 

contractului de studii sau în casa USM.  

 Taxa poate fi achitată integral sau maxim în 2 rate. 

 

4. Cu ce se finalizează studiile? 

 În rezultatul realizării integrale a programului se eliberează certificat 

CTICE, care atestă parcurgerea Modulului Psihopedagogic și oferă 

dreptul de a activa în calitate de cadru didactic. 

 

 

 


