
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova  

 

Graficul admiterii și înmatriculării la Modulul de pregătire psihopedagogică Nivel II  – ciclul de master 
(aprobat în Şedinţa Consiliului DPPD din 31.01.2022) 

Sesiunea Iulie 

 
 

IMPORTANT: 

Masteranzii care doresc să continue pregătirea psihopedagogică prin Programul de formare psihopedagogică Nivel II, trebuie să fie absolvenţi 

ai Programului de formare psihopedagogică Nivel I  
 

05-07.09.2022 

 

10-12.09.2022 

 

13.09.2022 

 

14-28.09.2022 

 
Masteranzii admişi şi înmatriculaţi în anul I (2022-2023), 

sesiunea iulie, de la toate facultăţile Universităţii  din Craiova 

care au optat în fișa de înscriere pentru Modulul de pregătire 

psihopedagogică Nivel II (Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic  - DPPD) vor primi pe e-mailul 

declarat în fişa de înscriere online la facultate, 

chestionarul de admitere la Modulul de pregătire 

psihopedagogică Nivel II. 
 

Chestionarul 
completat (în 
format google 
forms) va fi 
transmis înapoi 
către adresa de e-
mail de la care a 
fost primit. 

Candidaţii vor 

primi rezultatul 

la chestionarul 

de admitere. 

Înmatricularea se va realiza la sediul Universităţii din 

Craiova din str. A.I.Cuza, intrarea dinspre Teatru 

Naţional Marin Sorescu. 

 
 
 
 

 

DE REȚINUT! 
 

 Pentru semnarea contractelor va trebui să aveți la dvs. : 

 cartea de identitate 

 adeverința medical, în care să se menţioneze explicit că nu suferiți de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia 

didactică. 

 Documente suplimentare pentru absolvenţii de la alte universităti (diplomă/adeverinţă licenţă, supliment diploma licenţă, certificate 

absolvire/ adeverinţă Program de formare psihopedagogică Nivel I, foaie matricolă Program de formare psihopedagogică Nivel I)  

 Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 RON). 

Se poate plăti: 

prin  BRD,  în  contul  RO47BRDE170SV71982041700 sau numerar, la casieria Universităţii (pentru plata cu numerar, 

la ghișeu, pe documentul de plată se vor specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului, Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic) 

 Candidaţii admişi la buget, la programele de master din Universitatea din Craiova vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la DPPD.  

 Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de master din Universitatea din Craiova, vor parcurge programul de formare 

psihopedagogică – Nivel II în regim cu taxă. 


