MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, 130105, Târgovişte, România
Tel: +40-245-220694, Fax: +40-245-220694
dppdvalahia@yahoo.com

ALEGE SĂ FII PROFESOR!
ÎN ATENŢIA
ABSOLVENŢILOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎNSCRIŞI
LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru
NIVELUL II al Programului de formare psihopedagogică. Înscrierea se va realiza în perioada
04.09.2017 – 29.09.2017, la secretariatul D.P.P.D. din strada Lt.Stancu Ion, nr.35, corp H, parter,
între orele 0900 - 16 00 (telefon 0245/220694).
Acte necesare pentru înscriere:
-

-

-

-

Cerere tip,
Certificat de naştere (copie),
Carte de identitate (copie),
Certificat de căsătorie (copie),
Copie a diplomei de licenţă certificată „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de
admitere/adeverinţă de absolvire pentru cei care au finalizat studiile de licenţă în anul 2017,
Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau orice alt document de studiu din care să rezulte
parcursul universitar, în copie certificata „conform cu originalul“, de către secretarul comisiei de
admitere,
Certificat de absolvire Nivel I (copie)/ adeverinţă de absolvire Nivel I sau altă dovadă a îndeplinirii
condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
Adeverinţă de student eliberată de facultatea la care urmează programul de studii de master în
domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, din care să reiasă şi statutul de student
subvenţionat sau student cu taxă,
Certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de
boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie(adeverinţă eliberată de medicul
de familie),
Chitanţă taxă de certificare „conform cu originalul“ (cf. OUG nr.41/2016) ,
Dosar plic.

Pentru certificarea „conform cu originalul“ (cf. OUG nr.41/2016) candidaţii vor avea asupra
lor şi documentele în original.

Admiterea la Programul de formare psihopedagogică – Nivelul II constă într-un interviu
care vizează competenţele academice ale candidatului, analiza motivaţiei şi a atitudinii faţă de
profesia didactică. Interviul se va susţine la sediul la sediul D.P.P.D., în perioada 27.09.2017 –
30.09.2017. Informaţii suplimentare puteţi obţine la secretariatul D.P.P.D. din cadrul Universităţii
„Valahia” din Târgovişte.

Vă aşteptăm!

Grad de încredere ridicat

Un sfert de secol de învăţământ universitar la Târgoviște

