
 Admiterea la DPPD 
(cf. Metodologiei proprii de admitere) 

Nivel I - IF 
Nivel II - IF Nivel I - 

postuniversitar 
Nivel II - 

postuniversitar 

Condiții 
-să fie 
înmatriculat la 
una din facultățile 
UCV în anul I 
curent 
-să opteze pentru 
Programul oferit 
de DPPD de la 
înscrierea 
electronică la 
facultate 

Acte necesare 

-cerere de înscriere 
tipizată, disponibilă la 
secretariatul sau pe site-ul 
DPPD 
-copie nelegalizată a 
certificatului de naştere 
-copie a cărţii de 
identitate 
-certificatul medical, care 
să confirme că persoana 
în cauză nu suferă de boli 
contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile 
cu viitoarea profesie 
 
La înscriere, se va 
prezenta şi originalul 
documentelor pentru 
confruntarea veridicității. 
 

Condiții 
-să fie înmatriculat la 
unul dintre masterele 
UCV în domeniul 
diplomei de licență 
-să fie absolvent al 
nivelului I 
psihopedagogic 

Acte necesare 

-cerere de înscriere tipizată, 
disponibilă la secretariatul 
sau pe site-ul DPPD 
-copie nelegalizată a 
certificatului de naştere 
-copie a cărţii de identitate 
-adeverință de absolvire a 
studiilor de licență sau 
copie nelegalizată a 
diplomei de licență 
-certificatul medical, care 
să confirme că persoana în 
cauză nu suferă de boli 
contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie 
 
La înscriere, se va prezenta 
şi originalul documentelor 
pentru confruntarea 
veridicității. 

Condiții 
-să fie absolvent al 
studiilor universitare, 
atestate prin diplomă 
de licenţă 
-pentru cetățenii 
străini: să dețină 
un certificat de 
competenţe 
lingvistice (nivel C1) 
pentru limba română, 
eliberat de către 
instituţii abilitate. 
 

Acte necesare 

-cerere de înscriere tipizată, 
disponibilă la secretariatul 
sau pe site-ul DPPD 
-copie nelegalizată a 
certificatului de naştere 
-copie a cărţii de identitate 
adeverință de absolvire a 
studiilor de licență sau 
copie nelegalizată a 
diplomei de licență 
-certificatul medical, care 
să confirme că persoana în 
cauză nu suferă de boli 
contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie 
-certificat de competenţe 
lingvistice (nivel C1) 
pentru limba română, 
eliberat de către instituţii 
abilitate (pentru cetăţenii 
străini) 
 
La înscriere, se va prezenta 
şi originalul documentelor 
pentru confruntarea 
veridicității. 

Condiții 
-să fie absolvent al 
studiilor universitare, 
atestate prin diplomă 
de licenţă 
-să fie absolvent al 
nivelului I 
psihopedagogic 
-pentru cetățenii 
străini: să dețină 
un certificat de 
competenţe 
lingvistice (nivel C1) 
pentru limba română, 
eliberat de către 
instituţii abilitate. 

Acte necesare 

-cerere de înscriere tipizată, 
disponibilă la secretariatul 
sau pe site-ul DPPD 
-copie nelegalizată a 
certificatului de naştere 
- copie a cărţii de identitate 
- adeverință de absolvire a 
studiilor de licență sau copie 
nelegalizată a diplomei de 
licență 
-certificatul medical, care să 
confirme că persoana în 
cauză nu suferă de boli 
contagioase ori de alte 
afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie 
-certificat de competenţe 
lingvistice (nivel C1) pentru 
limba română, eliberat de 
către instituţii abilitate 
(pentru cetăţenii străini) 
 
La înscriere, se va prezenta 
şi originalul documentelor 
pentru confruntarea 
veridicității. 
 

Calendar admitere 

Depunerea dosarelor de 
înscriere 

19 iulie-29 iulie 
2017 

Susținerea interviului de 
admitere 

30-31 iulie 2017 

Înmatricularea la Programul 
DPPD 

2 octombrie 2017 

Semnarea contractelor de 
studii 

2-20 octombrie 
2017 

 

Calendar admitere 

Depunerea dosarelor de 
înscriere 

01 -30 septembrie 
2017 

Susținerea interviului de 
admitere 

6 octombrie 2017 

Înmatricularea la Programul 
DPPD 

7 octombrie 2017 

Semnarea contractelor de 
studii 

9-13 octombrie 
2017 

 

Calendar admitere 

Depunerea dosarelor de 
înscriere 

28 august -30 
septembrie 2017 

Susținerea interviului de 
admitere 

6 octombrie 2017 

Înmatricularea la Programul 
DPPD 

7 octombrie 2017 

Semnarea contractelor de 
studii 

9-13 octombrie 
2017 

 

Calendar admitere 

Depunerea dosarelor de 
înscriere 

28 august -30 
septembrie 2017 

Susținerea interviului de 
admitere 

6 octombrie 2017 

Înmatricularea la Programul 
DPPD 

7 octombrie 2017 

Semnarea contractelor de 
studii 

9-13 octombrie 
2017 

 


