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(5) Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic introduc o precondiție/un prag minim de performanță privind susținerea 

disciplinei practică pedagogică, prevăzută în planul de învățământ al Programului de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivelul I, 

ofertat de DPPD – UVT studenților admiși în anul I la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. 

Precondiția/Pragul minim de performanță se impune studenților admiși la următoarele 

programe de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie: 

• Limba și literatura română A – Limbi și literaturi moderne A’ (engleză, franceză, 

germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină 

• Limba și literatura engleză A – Limbi și literaturi moderne A’ (franceză, germană, 

italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/ Limba și literatura latină 

• Limba și literatura franceză A – Limbi și literaturi moderne A’ (engleză, germană, 

italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/ Limba și literatura latină 

• Limba și literatura germană A – Limbi și literaturi moderne A’ (engleză, franceză, 

italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/ Limba și literatura latină 

• Limba și literatura rusă A – Limbi și literaturi moderne A’ (engleză, franceză, 

germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/ Limba și literatura latină 

• Limba și literatura sârbă și croată A – Limbi și literaturi moderne A’ (engleză, 

franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura română/ Limba și 

literatura latină 

• Limba moderne aplicate (limba A = limba română, limba B = prima limbă străină: 

engleză, franceză, germană; limba C = a doua limbă străină: engleză, franceză, 

germană, spaniolă, rusă, sârbă și croată) 

http://www.litere.uvt.ro/
https://dppd.uvt.ro/
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Pragul minim de performanță pentru studenții specializării Limba și literatura română 

A/A’ constă în promovarea tuturor examenelor aferente disciplinelor fundamentale și 

disciplinelor de specialitate prevăzute în planurile de învățământ ale programului, pentru anii 

de studii I și II și obținerea unei medii minime de 7 (șapte) pentru cei doi ani de studii, la 

disciplinele menționate mai sus.  

Pragul minim de performanță pentru studenții specializărilor Limbi și literaturi 

moderne A/A’ și Limbi moderne aplicate B/C constă în promovarea testelor de competență 

lingvistică în limbile moderne studiate. Testele se aplică la sfârșitul anului II de studiu și 

constau din itemi care vor urmări evaluarea competențelor lingvistice în limbile moderne 

studiate, conform Cadrului European de Referință nivel B2. Rezultatul testelor va aviza 

îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriului impus de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

pentru susținerea practicii pedagogice și se va transmite ca recomandare către DPPD. 

Precondiția/Pragul minim de performanță nu se impune studenților Facultății de Litere, 

Istorie și Teologie admiși la programele de studii din domeniile Istorie, Teologie și Limbi și 

Literaturi – Filologie clasică/limba și literatura latină A’.  

Notă: 

În conformitate cu art. 4, art. 10 și art. 22 din Regulament privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de absolvire a programului de formare psihopedagogică 

Nivel I/Nivel II în cadrul DPPD al Universității de Vest din Timișoara1, pot susține 

examenul de absolvire și pot obține certificatul de absolvire Nivel I exclusiv studenții 

care au finalizat toate activitățile incluse în curriculumul programului de formare, 

Nivel I. 

 
1 Regulamentul e accesibil pe site-ul DPPD-UVT:  

https://dppd.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-absolvire-DPPD2019-

modificat2020.pdf 

 

https://dppd.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-absolvire-DPPD2019-modificat2020.pdf
https://dppd.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-absolvire-DPPD2019-modificat2020.pdf

