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ÎNSCRIERI 2020-2021
Centrul de Pregătire Pedagogică și Didactică (C.P.P.D) etaj II, sala 201A

Se pot înscrie:
Pentru Nivelul I: - studenții admiși la specializările de la ciclul licență (Fac. Teatru/ Film)
- absolvenți ai programelor de studii de licență, master, doctorat – modul în
regim postuniversitar, cu taxă (durată 1 an).
Pentru Nivelul II: - studenții admiși la specializările de la ciclul master (teatru și film)
-absolvenți ai programelor de studii de master, doctorat – modul în regim
postuniversitar, cu taxă (durată 1 an).

Perioada de înscriere: Postuniversitar: 21-25 septembrie
Licență/master: 1-9 octombrie
- Admiterea constă în susţinerea unui interviu sâmbătă, 10 octombrie 2020
Acte necesare înscrierii:
1.

Cerere de înscriere și consinmțămantul (se pot descărca de pe site-ul UNATC, secțiunea Centrul de pregătire și
pedagogică didactică sau se ridică de la biroul CPPD, sala 201 A);

2.

Carte de identitate – copie;

3.

Adeverință de student ( în cazul în care instituția în care studentul urmează programul de studii este alta decât
UNATC);

4.

Diplomă de bacalaureat și diplomă de licență în copie (diplomă de master, în cazul celor care se înscriu la
Nivelul II), certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a programului de formare;

5.

Certificatul de absolvire (adeverință) a Nivelului I în copie, în cazul celor care se înscriu la Nivelul II;

6.

Certificat de naștere în copie;

7.

Certificat de căsătorie în copie, dacă este cazul;

8.

Dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din
actul de identitate;

NOTĂ:
‐ Programul de studii psihopedagogice oferit de către DPPD poate fi urmat de studenţi în regim de subvenţie de la
bugetul de stat sau în regim cu taxă. Regimul studiilor în cadrul CPPD este acelaşi cu cel pe care studentul îl are în
cadrul studiilor de licenţă la care este înmatriculat.
‐ Studenţii pot beneficia de subvenţia de la bugetul de stat numai pentru numărul de credite corespunzătoare primului
nivel de certificare pentru profesia didactică şi pentru un singur parcurs de studiu.
Taxa modul psihopedagogic: 1500 ron, Achitarea acesteia se va face anticipat, respectiv jumătate la înscriere, în
luna octombrie şi cealaltă jumătate până la înscrierea pentru susţinerea lucrării de absolvire.

