Profesorii creează celelalte profesii!
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
oferă studenților Academiei de Studii Economice din București
posibilitatea de a participa la cursurile de pregătire psihopedagogică în vederea obținerii
CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Nivelul I (licență) și Nivel II (master)

Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică
acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământ
BENEFICII, AVANTAJE, FACILITĂŢI
- Certificat recunoscut la nivel european prin Sistemul European de Credite Transferabile
- Studenții înscriși la buget beneficiază de cursuri gratuite
- Stagii de studiu şi practică prin Programul de Mobilitate Academică ERASMUS
- Orar flexibil adaptat şi sincronizat cu orarul facultății la care ești înscris
- Situaţia școlară de la Programul de formare psihopedagogică nu influențează evoluția școlară de la
facultatea la care ești înscris
ALTERNATIVE PROFESIONALE
- Profesor la discipline economice în învăţământul preuniversitar: clasele V-VIII şi/sau clasele IX-X
la absolvirea primului nivel (ciclul de licenţă)
- Profesor la discipline economice în învăţământul preuniversitar: clasele XI-XII şi/sau în
învăţământul universitar la absolvirea nivelului al doilea (masterat)
- Formator - absolvirea modulului vă asigură competențele de bază necesare realizării unui program
de formare în domeniul educaţiei adulților
- Antreprenor - furnizor privat de servicii educaționale
CURSURI CU ADEVĂRAT INTERESANTE:
NIVELUL I (ciclul de licenţă)

Anul I:
-

Psihologia educaţiei
Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului

Anul II:
-

Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării
Didactica specialităţii

Anul III:
-

Practică pedagogică
Instruire asistată de calculator
Managementul clasei de elevi

NIVELUL II (ciclul masteral)

Anul I:
-

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
Comunicare educaţională
Consiliere şi orientare

Anul II:
-

Practică pedagogică
Managementul organizaţiei şcolare

-

Educaţie interculturală
Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

ÎNTREBĂRI CARE-ȘI GĂSESC UN RĂSPUNS
Vrei să te dezvolți? Vrei să comunici mai bine? Vrei să înveți mai ușor? Vrei să poți convinge un public?
Vrei să fii un bun părinte? Te-ai gândit la cariera ta?
Înscrie-te la programul de pregătire psihopedagogică în anul universitar 2020-2021!
E o ocazie excelentă de a-ți face noi prieteni şi de a cunoaște noi perspective!
Investești pasiune şi creezi valoare!
DUPĂ CE ÎȚI VEI CONFIRMA LOCUL LA UN PROGRAM DE LICENȚĂ ÎN ASE, ÎNSCRIE-TE
ONLINE ȘI LA CURSURILE PSIHOPEDAGOGICE, ACCESÂND LINK-UL: http://campusvirtual.ase.ro/dppd-2020/index.asp
Mai multe informații pe site-ul departamentului: http://dppd.ase.ro/admitere
sau
Str.Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, sala 3004
Secretariat studenti: Telefon: 0213191900, interior 448

