
ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE,  
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE  

NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2017 
 
Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, sesiunea iulie 2017: 
 
-03.07.-07.07.2017 - înscrierea în vederea susţinerii examenului de absolvire; 
 
-10.07.-16.07.2017 - prezentarea şi susţinerea portofoliului didactic.  
 

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

 
NIVELUL I STUDENŢI, ANUL III: 
- portofoliul didactic; 

- copie chitanţa care atestă achitarea taxei de susţinere a examenului - 300 lei la casieria universităţii (în 

cazul cursanţilor care nu sunt finanţaţi de la buget); 

- adeverinţa de absolvire – licenţă în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul 

compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului 

secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- copie C.I. în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- folie plastic; 

- pentru certificarea ”conform cu originalul” a documentelor care vor fi depuse în copie este 

obligatorie prezentarea originalului. 
 

- Pentru informații suplimentare va rugam sa contactați secretariatul DPPD la numărul de telefon 
0253223188. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE,  
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE  

NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2017 
 
Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, sesiunea iulie 2017: 
 
-03.07.-07.07.2017 - înscrierea în vederea susţinerii examenului de absolvire; 
 
-10.07.-16.07.2017 - prezentarea şi susţinerea portofoliului didactic.  
 

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

NIVELUL I REGIM POSTUNIVERSITAR: 
- portofoliul didactic; 

- copie chitanţa care atestă achitarea taxei de susţinere a examenului – 300 lei la casieria universităţii;  

- diploma de licenţă însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă ambele în copie certificată 

”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului 

secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- copie C.I. în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- folie plastic; 

- pentru certificarea ”conform cu originalul” a documentelor care vor fi depuse în copie este 
obligatorie prezentarea originalului. 

 
-Pentru informații suplimentare va rugam sa contactați secretariatul DPPD la numărul de telefon 

0253223188. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE,  
PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE  

NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2017 
 
Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, sesiunea iulie 2017: 
 
-03.07.-07.07.2017 - înscrierea în vederea susţinerii examenului de absolvire; 
 
-10.07.-16.07.2017 - prezentarea şi susţinerea portofoliului didactic.  
 

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

NIVELUL II MASTERANZI: 
- portofoliul didactic; 

- copie chitanţa care atestă achitarea taxei de susţinere a examenului – 300 lei la casieria universităţii;  

- adeverinţa de absolvire – master în domeniul de licenţă, în copie certificată ”conform cu originalul” de 

către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- diploma de licenţă însoțită de suplimentul la diplomă, ambele în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- certificat absolvire nivelul I însoțit de foaia matricolă ambele în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului 

secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- copie C.I. în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- folie plastic; 

- pentru certificarea ”conform cu originalul” a documentelor care vor fi depuse în copie este 
obligatorie prezentarea originalului. 

- Pentru informații suplimentare va rugam sa contactați secretariatul DPPD la numărul de 
telefon 0253223188. 

 
 
 
 
 
 



ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, PROGRAMUL DE STUDII 
PSIHOPEDAGOGICE 

NIVELUL I SI II, SESIUNEA IULIE 2017 
 
Calendarul desfăşurării examenului de absolvire, nivelul I şi II, sesiunea iulie 2017: 
 

- 03.07.-07.07.2017 - înscrierea în vederea susţinerii examenului de absolvire; 
 

- 10.07.-16.07.2017 - prezentarea şi susţinerea portofoliului didactic. 
 

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

NIVELUL II REGIM POSTUNIVERSITAR: 
- portofoliul didactic; 

- copie chitanţa care atestă achitarea taxei de susţinere a examenului – 300 lei la casieria universităţii; 

- diploma de masterat universitar (cf. Legii 288/2004), însoțită de suplimentul la diplomă, ambele în copie 

certificată ”conform cu originalul”, respectiv diplomă de licenţă pentru studii de lungă durată  (cf. Legii 

84/1995) însoțită de foaia matricolă, ambele în copie certificată ”conform cu originalul” de către 

personalul compartimentului secretariat în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul 

compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- diploma de licenţă (cf. Legii 288/2004) însoțită de suplimentul la diplomă, ambele în copie certificată 

”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat în copie certificată ”conform 

cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- certificat absolvire nivelul I însoțit de foaia matricolă, ambele în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată, sau actul de studii 

respectiv diplomă liceu pedagogic/colegiu universitar pedagogic/licenţă cu specializarea „pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar”; 

- certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului 

secretariat sau copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie certificată ”conform cu 

originalul” de către personalul compartimentului secretariat sau copie legalizată; 

- copie C.I. în copie certificată ”conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- folie plastic; 

- pentru certificarea ”conform cu originalul” a documentelor care vor fi depuse în copie este 

obligatorie prezentarea originalului. 
- Pentru informații suplimentare va rugam sa contactați secretariatul DPPD la numărul de telefon 

0253223188. 


