
ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE , 
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE  
NIVELUL I SI II, SESIUNEA FEBRUARIE 2016 

 
Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, 

sesiunea februarie 2016: 
 

-01.02.-05.02.2016 - înscrierea în vederea susYinerii examenului de 
absolvire; 

 
-12.02.2016 - prezentarea şi susYinerea portofoliului didactic.  
 
Actele necesare în vederea înscrierii pentru examenul de 

absolvire sunt următoarele: 
 

NIVELUL I STUDENXI, ANUL III: 
 portofoliul didactic într-un exemplar; 

 cerere  de înscriere la examenul de absolvire (de la 

secretariatul D.P.P.D); 

 adeverinYa de absolvire-licenYă, xerocopie legalizată; 
 chitanYă taxă examen absolvire-xerocopie, 300 lei; 

 certificat de naştere-xerocopie legalizată; 
 certificat de căsătorie-xerocopie;(dacă este cazul); 
 C.I-xerocopie; 

 folie plastic. 
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Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, 

sesiunea februarie 2016: 
 

-01.02.-05.02.2016 - înscrierea în vederea susYinerii examenului de 
absolvire; 

 
-12.02.2016 - prezentarea şi susYinerea portofoliului didactic.  
 

Actele necesare în vederea înscrierii pentru examenul de 
absolvire sunt următoarele: 

 
NIVELUL I POSTUNIVERSITAR: 

 portofoliul didactic într-un exemplar; 

 cerere  de înscriere la examenul de absolvire (de la secretariatul 

D.P.P.D); 

 diploma de licenYă, xerocopie legalizată; 
 chitanYă taxă examen absolvire-xerocopie, 300 lei; 

 certificat de naştere-xerocopie legalizată; 
 certificat de căsătorie-xerocopie;(dacă este cazul); 
 C.I-xerocopie; 

 folie plastic. 
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Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, 

sesiunea februarie 2016: 
 

-01.02.-05.02.2016 - înscrierea în vederea susYinerii examenului de 
absolvire; 

 
-12.02.2016 - prezentarea şi susYinerea portofoliului didactic.  
 

Actele necesare în vederea înscrierii pentru examenul de 
absolvire sunt următoarele: 

 
NIVELUL I I MASTERANZI: 

 portofoliul didactic într-un exemplar; 

 cerere  de înscriere la examenul de absolvire (de la 

secretariatul D.P.P.D); 

 adeverinYa de absolvire master în domeniul de licenYă 
xerocopie legalizată;  

 diploma licenYă xerocopie legalizată; 

 certificat absolvire nivelul I xerocopie legalizată; 
 chitanYă taxă examen absolvire-xerocopie, 300 lei;  

 certificat de naştere-xerocopie legalizată ; 
 certificat de căsătorie-xerocopie;(dacă este cazul); 
 C.I-xerocopie; 

 folie plastic. 
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 Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, 
sesiunea februarie 2016: 
 

 -01.02.-05.02.2016 - înscrierea în vederea susYinerii examenului de 
absolvire; 
 

 -12.02.2016 - prezentarea şi susYinerea portofoliului didactic.  
 
Actele necesare în vederea înscrierii pentru examenul de 

absolvire sunt următoarele: 
 

NIVELUL II POSTUNIVERSITAR: 

 portofoliul didactic într-un exemplar; 

 cerere  de înscriere la examenul de absolvire (de la secretariatul 

D.P.P.D); 

 diploma licenYă xerocopie legalizată; 
 diplomă master în domeniul de licenYă xerocopie legalizată; 

 certificat absolvire nivelul I xerocopie legalizată; 
 chitanYă taxă examen absolvire-xerocopie, 300 lei;  

 certificat de naştere-xerocopie legalizat; 

 certificat de căsătorie-xerocopie;(dacă este cazul); 
 C.I-xerocopie; 

 folie plastic. 

 


