
Examen absolvire Nivelul II 

iunie 2020 

Absolvenţii de studii superioare cursanţi la D.P.P.D., se pot înscrie pentru 
Examenul de absolvire Nivelul II, în perioada 09 iunie – 11 iunie 2021 în baza cererii 
ce poate fi descărcată de pe site-ul departamentului www. dppd.tuiasi.ro, la rubrica Didactic, 
din pagina Educație permanenta, la titlul Absolvire iunie 2021. 

Cererea completată și semnată electronic de către cursant se va transmite on-line în 
format word profesorului coordonator conform unei repartiții care va fi transmisă cursanților 
până pe 08.06.2021.  

În examen vor intra doar cursanții care au promovate toate disciplinele studiate țin 

anul universitar 2020 - 2021 conform planului de învățământ și taxele achitate la zi. 
Pentru intrarea în examenul de absolvire, cursantul va transmite on-line profesorului 

coordonator un portofoliu până la data de 11.06.2021 alcătuit din copertă, cuprins (care 
se găsesc pe site-ul www.dppd.tuiasi.ro, la rubrica Didactic, din pagina Educație permanentă-
curs postuniversitar, la titlul Absolvire iunie 2021), iar conținutul va cupinde câte o lucrare la 
alegere (exerciţii, fişe de lucru, referate, eseuri, proiecte) de la fiecare disciplină studiată: 
Psihpedagogia adolescenților tinerilor și adulților, Proiectarea și managementul programelor 
educaționale, Didactica domeniului, Practica pedagogică, Opțional I – Strategii creative de 
formare, Opțional II – Prevenirea dezadaptării școlare. 

Lucrarea finală de absolvire întocmită de cursant din tematica pentru Nivelul II 
(tematica și structura se găsesc pe site-ul www.dppd.tuiasi.ro, la rubrica Didactic, din pagina 
Educație permanenta-curs postuniversitar, la titlul Absolvire iunie 2021), va fi transmisă on-
line profesorului coordonator până pe data de 17.06.2021. 

Pe data de 18.05.2021 se va afișa pe site-ul departamentului programarea pe zile și 

ore a cursanților care vor intra în examenul de absolvire. 
Examenul de absolvire va avea loc în zilele de 24 și 25 iunie 2021 în intervalul 

orar 11.00 – 15.00, în care cursanții vor susține în prezența comisiei de absolvire lucrarea 
finală on-line, pe platforma Google Meet având la dispoziție cartea de identitate.  

Nota minimă de promovare a Examenului de absolvire este 7 (şapte). 


