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CONTRACT DE STUDII NR.   PENTRU ACTIVITĂŢILE 

PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, NIVELUL I (INIŢIAL) 

MONOSPECIALIZARE 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

1. Facultatea de ISTORIE din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de ofertant de activităţi de 

formare psihopedagogică şi 

2. Studentul (a) .......................................................................................……, de la Facultatea de ISTORIE, specializarea 

ISTORIE, forma de învăţământ IF, buget  / taxă , durata studiilor .3 ani,  în calitate de beneficiar, cu următoarele date 

de identificare: fiul (fiica) lui ………………şi al (a) lui ..……………………..., născut la data de………………..…, în 

localitatea …………………………, judeţul ………............, cu domiciliul stabil în judeţul……….........................., 

localitatea…...........................………, str........................................, nr.…,bl...….,ap…..., telefon ……………    .................., 

e-mail: ………....…………, cu buletin / C.I., Seria ………., Nr. ………..….., CNP............................................................  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor din planul de învăţământ al Programului de formare psihopedagogică, Nivelul I,
monospecializare, (30+5 credite), al modulului de profesionalizare didactică:

Disciplina Credite 
Nr. ore pe săptămână 

Evaluare 
Cursuri Activităţi aplicative 

Semestrul 1 Anul I 
Psihologia educaţiei 5 2 2 E 

Semestrul 2 Anul I 
Pedagogie I : 
- Fundamentele pedagogiei
- Teoria şi metodologia curriculumului

5 2 2 E 

Semestrul 3 Anul II 
Pedagogie II : 
- Teoria şi metodologia instruirii
- Teoria şi metodologia evaluării

5 2 2 E 

Semestrul 4 Anul II 
Didactica specializării 5 2 2 E 

Semestrul 5 Anul III 
Instruire asistată de calculator 2 1 1 C 
Practică pedagogică de specialitate în 
învăţământul preuniversitar 

3 - 3 C 

Semestrul 6  Anul III 
Managementul clasei de elevi 3 1 1 E 

Practică pedagogică  de specialitate în 
învăţământul preuniversitar  

2 - 3 C 

TOTAL Nivelul I 30 5 E + 3 C 
Examen de absolvire: Nivelul I 5 - - E 

Legendă: E= examen, C= colocviu 
III. ALTE CLAUZE:

 Studentul are dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină şi această înscriere îi dă dreptul de a se prezenta la un
examen, de două ori, în mod gratuit.

 Să îndeplinească obligaţiile asumate conform prezentului contract şi să respecte toate regulamentele UAIC;
 Să îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi fişelor disciplinelor, conform Regulamentelor privind

organizarea și defășurarea practicii pedagogice la UAIC;
 Să respecte reglementările adoptate de către conducerea facultăţii;
 Să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale Universităţii;
 Datele personale, completate mai sus, sunt stocate, prelucrate, utilizate și portate, de către UAIC în vederea desfășurării

prezentului contract, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
 Prin semnarea contractului, beneficiarul își dă acordul cu privire la stocarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale, de către

angajații instituției, respectiv la portarea datelor personale către alte instituții.
 Pentru Rector, prezentul contract este semnat de către Decanul Facultății, pe bază de împuternicire.
 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Rector,  Student, 


