Examen absolvire Nivelul I
Sesiunea Septembrie 2022
Studenţii anului III/IV din cadrul D.P.P.D., se pot înscrie pentru Examenul de
absolvire – Nivelul I, în data de 06.09.2022, conform unei programări ce va fi
afișată pe site-ul departamentului pe 02.09.2022.
În examen vor intra doar studenţii care au promovate toate cele opt discipline studiate
din anul I până în anul III, conform planului de învățământ.
La înscriere, studenții se vor prezenta la profesorul coordonator cu:


cartea de identitate;



cererea de înscriere la examenul de absolvire, completată și semnată;



un biblioraft care va cuprinde portofoliul didactic alcătuit din: copertă, cuprins, câte
un dosar pentru fiecare disciplină parcursă în cei trei ani de studii cu exerciţii, fişe
de lucru, referate, eseuri, proiecte realizate la disciplinele respective și caietul de
Practică pedagogică cu temele completate.
Lucrarea de absolvire va fi întocmită de student din tematica pentru Nivelul I, în

două exemplare și va fi susținută/prezentată liber în fața comisiei de absolvire.
La intrarea în sala de examen, studentul va prezenta cartea de identitate și va
depune la comisia de absolvire un exemplar al lucrarii de absolvire, precum și portofoliul
didactic (biblioraftul prezentat la înscrierea pentru examenul de absolvire), care după
prezentare va fi restituit studentului.
Examenul de absolvire se va susține pentru minim 3 candidați înscriși.
Pe data de 07.09.2022 se va afișa la pe site-ul departamentului programarea pe
zile a studenților care vor intra în examenul de absolvire.
Examenul de absolvire va avea loc în ziua de 9 septembrie 2022, în intervalul
orar 10.30 – 12.00.
Nota minimă de promovare a Examenului de absolvire este 7 (şapte).
Formularele necesare înscrierii, realizării portofoliului didactic precum și
informațiile necesare elaborării lucrării de absolvire (cerere de înscriere, model de
copertă și cuprins pentru portofoliul didactic, tematica și structura lucrării de absolvire), se
găsesc pe site-ul departamentului www. dppd.tuiasi.ro, la rubrica Didactic, în pagina
Studenti,

la

titlul

Absolvire

(https://dppd.tuiasi.ro/didactic/studenti/).
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