
Graficul admiterii și înmatriculării la Programele de pregătire 
psihopedagogică organizate de Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic al Universității din Craiova, Centrul Universitar 
Drobeta Turnu Severin 

 
 

Studenții admiși și înmatriculați sesiunea 
iulie  

5-25 septembrie 2020 

Masteranzii admiși și înmatriculați sesiunea 
iulie 

5-25 septembrie 2020 

Studenții admiși și înmatriculați sesiunea 
septembrie   

26-30 septembrie 2020 

Masteranzii admiși și înmatriculați sesiunea 
iulie 

26-30 septembrie 2020 

*Pentru cei care nu au optat în fișa de înscriere consultați site-ul DPPD 
(https://www.ucv.ro/departamente_academice/dppd/site_nou_DPPD.php) 

 
 

 

Studenţii admişi în anul I (2020-2021) de la toate facultăţile Universităţii din 

Craiova care doresc să devină profesori trebuie să urmeze Programul de formare 

psihopedagogică Nivelul I (iniţial), şi au optat în fișa de înscriere  pentru 

pregătirea psihopedagogică ( Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic - D.P.P.D.) se vor prezenta în perioada 5-25 septembrie 2020 pentru 

semnarea contractelor de studiu la sediul din Str. Traian 277A, Drobeta Turnu 

Severin, Mehedinti 

Pentru semnarea contractelor va trebui să aveți la dvs. : 

 cartea de identitate 

 adeverința de medicul de familie care să ateste că nu suferiți de 
boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia 
didactică. 

 
DE REȚINUT! 
Pentru studenții de la programele de licență nu se percepe taxa de 
înmatriculare! 
Candidaţii admişi la buget, la programelor de licență din  Universitatea din 
Craiova vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D. 
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de licență din Universitatea din 

https://www.ucv.ro/departamente_academice/dppd/site_nou_DPPD.php


Craiova, vor parcurge programul de formare psihopedagogică – Nivel I în regim 
cu taxă. 
 
Masteranzii admişi în anul I (2020-2021) de la toate facultăţile Universităţii din 
Craiova care doresc  să continue pregătirea psihopedagogică prin Programul de 
formare psihopedagogică Nivelul II şi au optat în fișa de înscriere  pentru 
pregătirea psihopedagogică ( Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic - D.P.P.D.) se vor prezenta în perioada 5-25 septembrie 2020 pentru 
semnarea contractelor de studiu la sediul din  

Pentru semnarea contractelor va trebui să aveți la dvs. : 

 cartea de identitate 

 adeverința de medicul de familie care să ateste că nu suferiți de 
boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia 
didactică. 

 Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 RON).  

  Se poate plăti: 
o prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700  sau 

numerar la casieria CUDTS (pentru plata cu numerar, la 
ghișeu, pe documentul de plată se va specifica 
OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) 

DE REȚINUT! 
Candidaţii admişi la buget, la programelor de master din Universitatea din 
Craiova vor avea acelaşi statut (student bugetat) şi la D.P.P.D. 
Candidaţii admişi la taxă, în cadrul programelor de master din Universitatea din 
Craiova, vor parcurge programul de formare psihopedagogică – Nivel II în regim 
cu taxă. 
 
 
 
 
 
 


