
Universitatea Transilvania   

 

Departamentul pentru   

 

ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE 

POSTUNIVERSITAR  NIVEL  II 

 

Secretariat DPPD - corpul K  

01-16 septembrie 2020,  luni-vineri, orele 12.00-15.00 

 

Acte necesare înscrierii:  

• Cerere-  
•   
•  copie sim  
• Carte de identitate   
• + s sau   

originalul; 
• Certificat DPPD Nivel I+ f  sau  copie 

originalul; 
• master + supliment la diploma de master sau  

originalul; 
• Ghidul de redactare  
• Informare prelucrare date cu caracter personal  

Confirmarea locului: 

• În perioada 21-25 septembrie 2020

secretariatul DPPD sau la dppd@unitbv.ro 
• Taxa se ach

- modul psihopedagogic postuniversitar)   

i: 0268/470190, dppd@unitbv.ro 

mailto:dppd@unitbv.ro


    CERERE ÎNSCRIERE  

MODUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL II POSTUNIVERSITAR 

Subsemnatul/-a ................................................................................................................,  

absolvent/-  

programului de studii................................................................................................, domeniul de 

............, 

i absolvent/-  

............................., domeniul de studii universitare de masterat.................................................  

............................., în sesiunea ........................................., 

-

postuniversitar, pentru anul universitar 2020-2021. 

 nt / nu sunt încadrat/-  ............ 

...... ...................................................................................................................... ...................... 

  

completez dosarul personal cu actele solicitate. 

 Date de contact:  Telefon mobil: ..........................................................................    

    .............................................. 

 

Data           

    

 



INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE 
ORGANIZARE A ÎNSCRIERII LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC, NIVEL I/II, ÎN REGIM 

POSTUNIVERSITAR, SERIA 2019-2020 

 

stricta respectare a prevederilor Re
înscriere la modulul psihopedagogic, 

Nivel I/II, în regim postuniversitar, seria 2020-2021, conform OMENCS nr.
 

, 
crarea datelor cu caracter 

fapt pentru care în lipsa acordului ve i fi eliminat din înscriere  

dvs. procedura de înscriere la modulul psihopedagogic, Nivel I/II, în regim postuniversitar, seria 2020-2021, 
semnarea prezentei inform
personal conform celor de mai jos. 

Datele dum  
scopuri:  

A) pentru derularea procedurii de înscriere la modulul psihopedagogic, Nivel I/II, în regim postuniversitar, 
seria 2020-2021; 

 

înscrierea la modulul psihopedagogic, Nivel I/II, în regim 
postuniversitar, seria 2020-2021, respectiv pentru arhivarea documentelor dvs. din dosarul de candidat, 

 

din cadrul  , 

dresa o 
 , care va 

mai scurt timp posibil. 

În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016,  
  printr-

  



 

colectate de 

Un  este obligatorie. Pentru exercitarea acestor 

abilul  

De asemenea, împotriva modului în care  

de Supraveghere a 
 

 

 

Subsemnatul _____________________________________, domiciliat 
în________________________, 

identificat prin CNP___________________ ______________ am 
fost informat 

 mi-a fost explicat în termeni uzuali, 
personal, 

UniTBv 
examenului pe site-  

 

Nume, prenume.................................. .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA OV 
 

 
 
 

 
  

 
 

Metodologia de organizare a 
elor pentru profesia 

 
 
A. 

e de structurare: 
• Autoprezentare;  
•  
• Prezent i 

 
• 

 
 

B. Criterii de apreciere a scrisorii de motiv  
•  

o prezentarea  celor mai relevante date autobiografice; 
o 

 
o 

 
o 

personale a  
• Redactare: 

o 

ideilor);  
o i de  inere a 

acestora prin argumente prezentate într-  
o iu (maxim 2 pagini); 
o  

 


