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Nr..................... /Data.

CERERE DE ÎNSCRIERE la
Programul de studii privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică - NIVELUL II -

Postuniversitar
Seria 2017-2018

l.Subsemnatul/a (Completaţi cu majuscule, în spaţiu! din josul fiecărei rubrici!)
NUMELE DIN CERTIFICATUL DE NAŞTERE Iniţiala

tatălui.
PRENUMELE

Absolvent/ă al/a studiilor de master* la
Universitatea Facultatea Specializarea

optez pentru înscrierea la Programul de studii privind certificarea competenţelor pentru profesia didactică, 
Nivelul 2, Seria 2017-2018, la forma de de învăţământ postuniversitar, în regim cu taxă.

2. Alte date personale cursantului/ei:
Data naşterii (ziua. luna. anul) Locul naşterii (Localitatea. Judeţul)

Carte de Identitate (Completaţi in spaţiile punctate!)
Seria...................Nr.................................. CNP......................................................
Emis de:.................................................... la data..................................................

Domiciliul stabil:
Strada....................................... Nr. străzii Bloc...................................................... Scara.................................

Nr. Apart. Localitatea.......................................... Judeţul..............................

3. Date de contact:
Nr. telefon mobil/Nr. telefon fix Adresa de e-mail

Data înscrierii: Semnătura cursantului/ei:

Notă: * înscrierea la nivelul 2 de studii psihopedagogice este posibilă cu următoarele două condiţii: a) absolvirea 
nivelului 1 de pregătire psihopedagogică şi b) absolvirea unui program de maşter în domeniul diplomei de licenţă, 
înmatricularea la programele DPPD, însemnând depunerea dosarului personal şi semnarea contractelor de studii, 
se face în perioada 9-13 octombrie 2017.
Dosarul de înmatriculare conţine: 1) adeverinţă de absolvire a studiilor de licenţă sau copie nelegalizată a diplomei de 
licenţă; 2) adeverinţă de absolvire a unui program de studii universitare de maşter în domeniul de licenţă sau copie 
nelegalizată a diplomei de maşter; 3) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la 
studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 4) copie a certificatul de 
absolvire a Nivelului 1/ adeverinţă de absolvire; 5) copie nelegalizată a certificatului de naştere; 6) copie a cărţii de 
identitate.
Pentru conformitate se vor prezenta şi documentele de studiu în original.

http://www.ucv.ro

