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ANUNŢ    IMPORTANT 
 

în atenţia STUDENŢILOR  
  
 
 
 
 
   Studenţii care doresc să obţină certificarea pentru profesia de cadru didactic se pot 

înscrie în PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ- Nivel I, realizat de către 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Înscrierile se fac la sediul DPPD, fiind 
necesare următoarele documente: 

 Studenţii din anul I şi II* de la toate facultăţile:  
a. Adeverinţă de student, cu menţiunea buget/ taxă,     
b. Cerere tip de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.), 
c. Contract de studii (formular tip de la D.P.P.D.), 
d. Copie certificat de naştere, 
e. Copie certificat de  căsătorie (dacă este cazul), 
f. Copie B.I. / C.I., 
g. Taxa de şcolarizare pentru D.P.P.D.(250 RON/ semestru doar în cazul studenţilor care sunt 

înscrişi la facultate la forma finanţare cu taxă în anul universitar curent), 
h. O folie plastic. 

       Înscrierile se vor face în perioada 3.10.2018- 31.10.2018 la sediul D.P.P.D. situat în  
str. Gării nr. 63, corp A, etaj 2, sala A207, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00. 

 
  Studenţii din anii II, III, IV care s-au înscris în anii precedenţi la D.P.P.D., 

continuă programul şi trebuie să îşi completeze dosarul la secretariat cu: 
i. Adeverinţă de student, cu menţiunea buget/ taxă,     
j. Cerere tip de înscriere (formular tip de la D.P.P.D.), 
k. Act adiţional (formular tip de la D.P.P.D.), 
l. Taxa de şcolarizare pentru D.P.P.D.(250 RON/ semestru doar în cazul studenţilor care sunt 

înscrişi la facultate la forma finanţare cu taxă în anul universitar curent).   
      Înscrierile se vor face în perioada 3.10.2018- 31.10.2018 la sediul D.P.P.D. situat în  

str. Gării nr. 63, corp A, etaj 1, sala A106, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00. 
 

 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0336 130 164 sau www.dppd.ugal.ro. 
                                                           
* Studenţii din anul al II-lea care nu s-au înscris la DPPD în anul I de studii vor parcurge disciplinele aferente anului I în 
regim de diferenţe (cu taxă, indiferent de forma de finanţare). 


