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“Ion Creangă” din Chişinău
Unica instituţie de învăţăm ânt superior de stat cu profil pedagogic din
Republica Moldova, acreditată prin Hotărârea Colegiul ME, seria AU,
nr. 000123, din 23.08.2008.
Procesul de instruire se realizează conform Procesului de la Bologna, la toate
cele trei cicluri de studii, în limbile română, rusă şi străine. Candidaţii pot opta
pentru învăţăm ânt cu frecvenţă sau frecvenţă redusă.

Studenţii pot beneficia de:
- locuri în unul din cele 7 cămine studenţeşti
- burse de studii/burse sociale
- premii pentru performanţe academice
- abonamente pentru transportul urban (cu reduceri)
- o bibliotecă cu 6 săli de lectură şi mediatecă cu internet gratuit
- săli de sport
- cantină studenţească
- o tipografie
- Instruire în cadrul Centrului de Instruire Complementară şi Educaţie
Artistică: limbi străine, dans modern, dans popular, teatru, etc.

ADMITEREA 2017

24-31 Iulie 2017
Actele necesare:
buletinul de identitate (original şi copie);
actul de studii cu anexe (original şi copie);
certificatul medical forma 086-U;
4 fotografii (3x4 cm);
extrasul din carnetul de muncă (pentru angajaţi);
livretul militar;
acte ce atestă situaţia familială (dacă este cazul).

Termenul de depunere a actelor

UNIVERSITATEA PEDAGOGICA
DE STAT „ION CREANGĂ"
DIN CHIŞINĂU

Adresa: or. Chişinău, str. I. Creangă 1, MD-2069;
® Tel.: (+373 22) 358336; 0 22 35 83 02;
Fax: 0 22 358336,0 22 240284;
_____ ]
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admiterea@ upsc.m d
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
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Ciclul I, Licenţă
• învăţământ cu frecvenţă la zi:
-

180 de credite - monospecialităţi - 3 ani de studii;

-

240 de credite - specialităţi duble - 4 ani de studii;
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•învăţământ cu frecvenţă redusă:
-

Farmacia Elody

180 de cre d ite - 4 ani de studii.

Ciclul II, Maşter
-

120 de credite - 2 ani de studii

-

90 de cre d ite -1 ,5 ani de s tu d ii*"
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* instruirea se realizează atât la învăţământ cu frecvenţă, cât şi la frecvenţă
redusă
** instruirea se realizează doar la învăţământul cu frecventă redusă
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Programul de activitate al Comisiei de admitere:
Luni-Vineri, orele 8.30 -16.30, sâmbătă, orele 8.30 -14.00

KST#
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I S T O R I E SI G E O G R A F I E
Ciclul I, Licenţă
•Istorie şi geografie
•Geografie şi istorie
•Istorie şi limba engleză
•Educaţie civică şi istorie
•Geografie**
•Istorie**
•Educaţie civică**

Tel.: (022) 35 83 05
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>1 PSIHOPEDAGOGIE SPSCIAU
Ciiul I, Licenţă
•Psihologie
•Psihopedagogie*
•Asistenţă socială*
•Psihopedagogie specială*

Tel.: (022)35 841 4

Ciclul li, Maşter
•Logopedia (120 cr.)
•Activitatea psihoeducaţională de consiliere şi psihoterapie a psihologului
practic (120 cr.)
•Asistenţa psihosocială în sistemul legal (120 cr.)
•Psihodiagnostic şi intervenţii în diferite tipuri de organizaţii (120 cr.)
•Politici sociale de susţinere a familiei şi copilului (120 cr.)
•Servicii sociale în domeniul sănătăţii populaţiei (120 cr.)
•Comunicare alternativă (limbajul sem nelor şi sistemul Braille) (120 cr.)
Educaţia integrată şi terapia persoanelor cu CES (120 cr.)
Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere (120 cr.)

Ciclul I, Licenţă
•Educaţie tehnologică*
•Arta plastică*,
•Arta plastică şi educaţia tehnologică
•Arte decorative
•Pictură, «Grafică
•Design interior, «Design vestimentar
•Istoria şi teoria artelor
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Tel.: (022) 35 84 42

Ciclul II, Maşter
•Didactica disciplinelor istorice (90 cr.)
•Didactica educaţiei civice (90 cr.)
•Istorie europeană comparată (120 cr.)
•Patrimoniu istoric şi turism cultural (120 cr.)
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Ciclul II, Maşter
•Pictură de şevalet (90 cr.)
•Pedagogia artelor plastice (90 cr.)
•M anagem ent în arte (90 cr.)
•Design grafic (90 cr.)
•Proiectarea artistică a interiorului (90 cr.)
•Prelucrarea artistică a m aterialelor (90 cr.)
•M odelarea artistică a costum ului (90 cr.)

TeL: (022) 74 93 83

Ciclul I, Licenţă
•Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză/franceză
•Pedagogie în învăţământul primar şi pedagogie preşcolară
•Pedagogie în învăţământul primar*
•Pedagogie preşcolară şi limba engleză
•Pedagogie preşcolară*
•Pedagogie**
•Pedagogie şi limba engleză
•Pedagogie sociaiă*
•Dans sportiv şi modern
•Dans popular
Informatică (profil pedagogic)
•Informatică (profil ştiinţe exacte)
•Matematică şi informatică
•Informatică şi matematică
•Informatică**
•Matematică**

Ciclul II, Maşter
•Didactica învăţământului primar (120 cr.)
•Management şi consiliere în învăţământul primar (120 cr.)
•Metodologia educaţiei preşcolare (120 cr.)
•Management şi consiliere în educaţie preşcolară (90 cr.)
•Educaţie pentru carieră universitară (120 cr.)
•Consiliere şi educaţia familiei (120 cr.)
•Pedagogia culturii emoţionale (90 cr.)
•Educaţia pentru dezvoltare comunitară şi animaţie socială (90 cr.}
•Tehnologii informaţionale şi de comunicare în instruire (120 cr.)
•Tehnologii de creare a softurilor educaţionale (120 cr.)
•Didactica ştiinţelor exacte (120 cr.)
•Matematică didactică (90 cr.)
•Didactica fizicii asistată de calculator (90 cr.)

FA C U LTA TEA FILOLOGIE
Tel.: (022) 24 07 53
Ciclul I, Licenţă
•Lim ba şi literatura română*
•Lim ba şi literatura română şi limba engleză/franceză/italiană
•Limba şi
•Lim ba şi
•Lim ba şi
•Lim ba şi
•Limba şi

literatura
literatura
literatura
literatura
literatura

română şi limba engleză/ rusă/ bulgară (pentru alolingvi)
rusă**
rusă şi limba engleză
română şi limba engleză (pentru cet. străini)
rusă şi limba engleză (pentru cet. străini)

Ciclul II, Maşter
•Educaţie lingvistică şi literară (90 cr.)
•Didactica disciplinelor filologice (120 cr.)
•Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării (90 cr.)
•Educaţie literară şi artistică (90 cr.)
•Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus./ engl.) (90 cr.)
•Didactica limbii române/ruse ca limbă nematernă/străină (90 cr.)
•Istorie şi teorie literară (90 cr.)
•Literatura română şi cultura europeană (90 cr.)
•Modele de comunicare şi relaţii publice (90 cr.)

FACULTATE

51 LITERATURI ST
*

TeL : (022) 35 84 58

Ciclul I, Licenţa
'
•Limba şi literatura engleză
•Limba şi literatura germană
•Limba şi literatura franceză
•Limba şi literatura engleză şi limba franceză/germană/ italiană/spaniolă
•Limba şi literatura franceză şi limba engleză/italiană
•Limba şi literatura italiană şi limba engleză
•Limba şi literatura germană şi limba engleză
•Limbi moderne aplicate (engleză/franceză/germană)
Ciclul II, Maşter
•Didactica limbii franceze/engleze/germane şi strategii de comunicare (90 cr.)
•Traducere şi interpretare (engl./franc./germ.) (90 cr.)
•Didactica disciplinelor nonlingvistice în limba franceză (90 cr.)
•Didactica disciplinelor nonlingvistice în limba franceză şi management
educaţional (120 cr.)
¡Lim ba şi cultura engleză/ franceză/ germană (90 cr.)

CENTRUL

DE FORMARE CONTINUA

I
Ciclul II, Maşter
Tel.: (022) 35 83 72
•Management educaţional (90 cr.)
•Leadership în instruire (rom., engl.) (90 cr.)
•Formare continuă la programele de studii oferite de Universitate

