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Hotărârea nr. 73/25.05.2020
cu privire la aprobarea
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la
programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2020-2021
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 172/18.05.2020 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere
online la programele de formare psihopedagogică, an universitar 2020-2021;
În baza Ordonanței de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului
de învățământ;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată
și completată, ale art. 2 alin. 3 din OMEN nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, modificat și completat, ale art.
38 pct. 15 lit. a) din Carta ASE, ale art. 3 pct. 15 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere online la
programele de formare psihopedagogică, an universitar 2020-2021, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 73/25.05.2020

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE ONLINE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ,
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul de formare psihopedagogică în
Academia de Studii Economice din București (A.S.E.) are la bază următoarele acte normative:


Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;



Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale;



Ordonanța de urgență nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ;



OMEC nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului ministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;



Ordinul nr. 3850/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică;



Ordinului ministului educatiei naționale Nr. 4218/2017 de modificare a Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;



Ordinul nr. 4129/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului
educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul
instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică.
CAPITOLUL I
Prevederi generale privind organizarea admiterii online la programele de formare
psihopedagogică

Art. 1. ASE organizează programe de formare psihopedagogică de Nivel I (formare inițială) și de
Nivel II (de aprofundare) atât pe parcursul studiilor universitare de licență, cât și de masterat,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie.
Art. 2. Programele de formare psihopedagogică organizate de către Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (D.P.P.D) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
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(A.S.E.) se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), în sistemul creditelor de studii
transferabile.
Art. 3. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se
conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.
CAPITOLUL II
Condiții de înscriere şi de admitere la programele de formare psihopedagogică
Art. 4. Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere online la programe de formare
psihopedagogică, de nivel I sau II, concomitent cu parcurgerea studiilor universitare de licență,
respectiv de masterat, având calitatea de student.
Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de formare psihopedagogică iniţială – Nivel
I și de aprofundare – Nivel II, la forma de învățământ cu frecvență, studenții la studiile
universitare de licență/masterat, după cum urmează:
a) pentru Nivelul I:
- studenții care îndeplinesc condiția înmatriculării la programele de studii universitare
de licență, organizate în limba română, ale facultăților A.S.E., în anul I curent;
- studenții care îndeplinesc condiția înmatriculării la programele de studii universitare
de licență, organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E., în anul I curent și care
au încărcat pe platforma online DPPD, copii ale actelor de studii eliberate de instituţii
de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română (format
PDF sau altă extensie), prin care sunt confirmate competenţele lingvistice de
comunicare în limba română, copii ale atestatelor de probe de la examenul de
bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau au încărcat pe platforma de admitere
online DPPD copia unui certificat de competenţă pentru limba română eliberat de
instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale;
- studenții care îndeplinesc condiția înmatriculării în anul I curent la programele de studii
universitare de licență, organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E. și, în mod
excepțional, ale facultăților altor universități care nu au acreditat un program de
formare psihopedagogică și care nu au încărcat pe platforma de admitere online
DPPD, copii ale actelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ din România sau
din străinătate cu predare în limba română, vor susţine online o probă scrisă de
competenţă lingvistică la limba română;
- în cazuri excepționale, studenți în anul I ai unor programe de studii universitare de
licenţă în limba română de la alte universități care nu au acreditat un program de
formare psihopedagogică, cu respectarea condițiilor legale în vigoare;
- studenții din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană
și din afara Uniunii Europene care îndeplinesc condiția înmatriculării, în anul I curent,
la programele de studii universitare de licență, organizate în limbă română sau străină,
ale facultăților A.S.E. și ale facultăților din alte universități și care au încărcat pe
platforma de admitere online ASE, o copie a certificatului de competenţă lingvistică
de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul
pregătitor pentru învăţarea limbii române.
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b) pentru Nivelul II:
– studenții care îndeplinesc, cumulat, condiția înmatriculării la programele de studii
universitare de masterat, organizate în limba română, ale facultăților din cadrul A.S.E.
în anul I curent şi care au absolvit programul de formare psihopedagogică de Nivel I,
în conformitate cu legislaţia în vigoare sau îndeplinesc condiţia de formare
psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- studenții care îndeplinesc, cumulat, condiția înmatriculării la programele de studii
universitare de masterat, organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E., în anul I
curent, care au absolvit programul de formare psihopedagogică de Nivel I și care au,
încărcat pe platforma de admitere online DPPD, copii ale actelor de studii eliberate de
instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română,
prin care sunt confirmate competenţele lingvistice de comunicare în limba română,
atestate de probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală şi/sau scrisă) sau
au încărcat pe platforma de admitere online DPPD copia unui certificat de competenţă
pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale;
- studenții care îndeplinesc condiția înmatriculării la programele de studii universitare
de masterat, organizate în limbă străină, ale facultăților A.S.E., în anul I curent, și care
nu au încărcat pe platforma de admitere online ASE copii ale actelor de studii eliberate
de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română,
vor susţine online o probă scrisă de competenţă lingvistică la limba română.
- în cazuri excepționale, pot fi admiși și studenți în anul I la studii universitare de
masterat, de la alte universități care nu au acreditat un program de formare
psihopedagogică, dar care au absolvit programul de formare psihopedagogică de Nivel
I, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau îndeplinesc condiţia de formare
psihopedagogică de Nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
‐ studenții din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană
și din afara Uniunii Europene care îndeplinesc condiția înmatriculării, în anul I curent,
la programele de studii universitare de masterat, organizate în limbă română sau străină,
ale facultăților A.S.E. și ale facultăților din alte universități și care au încărcat pe
platforma de admitere online ASE atât copia certificatului de competenţă lingvistică de
nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul
pregătitor pentru învăţarea limbii române, cât și copia documentului care să ateste
absolvirea Nivelului I de formare psihopedagogică, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 5.Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre
ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European
sau în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II,
respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării
psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România,
este condiționată de încărcarea pe platforma de admitere online a DPPD a documentului
privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite
profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau copia
documentului de echivalare a numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării
psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Comisiei
specializate de recunoaștere.
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Art. 6. Admiterea online la programele de formare psihopedagogică atât de Nivel I, cât și de Nivel II
se susţine în limba română; programele de învăţământ ale D.P.P.D. sunt acreditate şi se
desfăşoară în limba română.
Art. 7. Pentru înscrierea la concursul de admitere online la programul de formare psihopedagogică de
Nivel I, candidaţii la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă din
Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi pot exprima intenţia de a urma programul
de formare psihopedagogică încă din momentul înscrierii online la concurs, prin bifarea
opțiunii respective.
Art. 8. (1) Admiterea online la programul de formare psihopedagogică Nivel I, organizat la forma de
învăţământ cu frecvenţă, se face prin concurs, în două etape:
- Etapa I- Preînscrierea – în paralel cu desfășurarea concursului de admitere online la

programele de studii universitare de licență, în baza exprimării intenției candidatului
de a urma programul de formare psihopedagogică Nivel I,
- Etapa II – după încheierea concursului de admitere online la programul de studii

universitare de licență, candidatului declarat admis i se va transmite, prin email, un link
(http://campus-virtual.ase.ro/dppd/index.asp) către formularul de examinare alcătuit
din 10 întrebări tip grilă și către cererea de înscriere. Link-ul va fi disponibil și pe siteul www.dppd.ase.ro. Pentru examinare nu sunt necesare cunoștințe de specialitate,
aceasta constând în evaluarea motivației și a atitudinii candidatului față de profesia
didactică.
(2) Candidații declarați admiși la programele de studii universitare de licență, care nu și-au
exprimat online intenția de a urma programul de formare psihopedagogică Nivel I în
momentul înscrierii la concursul de admitere la programele de studii universitare de
licență, se pot înscrie online la concursul de admitere la programul D.P.P.D. de Nivel I,
direct în Etapa a II-a, conform graficului din Anexa 1.
(3) Graficul desfășurării Etapei a II-a a concursului de admitere online la programul de
formare psihopedagogică de Nivel I este corelat cu Graficul desfăşurării concursului de
admitere online la programele de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu
frecvenţă, prezentat în Anexa 1.
Art. 9. (1) Dosarul cu documentele studentului necesare înscrierii la concursul de admitere online la
programul de formare psihopedagogică Nivel I se constituie în Etapa a II-a și conține:
a. cerere de înscriere (tipizată, disponibilă pe site-ul www.dppd.ase.ro și care este
transmisă pe e-mailul personal al candidatului care și-a exprimat intenția de a opta
pentru programul de formare psihopedagogică Nivel I în procesul de admitere online la
programul de studii universitare de licență);
b. cartea de identitate;
c. certificatul de naștere;
d.documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe
actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
e. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ
acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române (dacă este
cazul);
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f. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii
nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
(2) Copii ale documentelor prevăzute la (1), lit. b, c, d, e și f, format PDF sau alte extensii,vor
fi încărcate pe platforma de admitere online a DPPD de către studenți.
(3) Secretariatul D.P.P.D. are obligația de a confrunta situația înscrierii în cadrul
departamentului cu evidența electronică a studenților admişi la programele de licență ale
Academiei de Studii Economice din București.
Art. 10. Un candidat este declarat admis dacă a obținut, cumulat, calificativul admis la examinarea
online și la testul online de competență lingvistică (dacă este cazul). Listele candidaţilor
admiși și respinși se afișează, pentru fiecare facultate în parte, pe site-ul D.P.P.D
(www.dppd.ase.ro).
Art. 11. Un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget sau la taxă la programul de studii
universitare de licență va avea același statut de finanțare și la programul de formare
psihopedagogică de Nivel I .
Art. 12. (1) Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivel II (de aprofundare), organizat
la forma de învăţământ cu frecvenţă, se face prin concurs, în două etape:
-

Etapa I – preînscriere online: candidații la programele de studii universitare de masterat
care doresc continuarea pregătirii psihopedagogice transmit, la adresa de e-mail:
secretariat@dppd.ase.ro cererea tipizată, disponibilă pe site-ul www.dppd.ase.ro;
preînscrierea va avea loc conform graficului din Anexa 1;

-

- Etapa II – după încheierea concursului de admitere la programul de studii universitare
de masterat, candidatul declarat admis, care a finalizat programul de formare
psihopedagogică de Nivel I și care s-a înscris online, va redacta un eseu motivaţional
privind alegerea acestei forme de pregătire, structura acestuia fiind regăsită pe site-ul
www.dppd.ase.ro. – Anexa 2. Eseul, cererea de înscriere și actele necesarese încarcă
pe plaforma de admitere (http://campus-virtual.ase.ro/dppd/index.asp). Linkul se va
transmite pe emailul studenților declarați admiși și se va posta și pe site-ul
www.dppd.ase.ro. .

(2) Candidații declarați admiși la programele de studii universitare de masterat care nu șiau exprimat intenția de a urma programul de formare psihopedagogică Nivel II, prin
preînscrierea online, se pot înscrie la concursul de admitere online la programul
D.P.P.D. de Nivel II, direct în Etapa a II-a, conform graficului din Anexa 1.
(3) Graficul desfășurării Etapei a II-a a concursului de admitere la programul de formare
psihopedagogică de Nivel II este corelat cu Graficul desfăşurării concursului de admitere
la programele de studii universitare de masterat, este prezentat în Anexa 1.
Art. 13. (1) Dosarul cu documentele studentului necesare înscrierii la concursul de admitere la
programul de formare psihopedagogică de Nivel II se constituie în Etapa a II-a, se
încarcă pe platforma de admitere online a DPPD și conține copii ale următoarelor
documente, format PDF sau alte extensii :
a. adeverință care atestă calitatea de student, eliberată de instituția de învățământ superior
la care urmează programul de studii de specialitate de masterat, în cazul studenților de
la alte universități;
5

b.cartea de identitate;
c. certificatul de naștere;
d.documente care să ateste dovada schimbării numelui, în cazul în care numele înscris pe
actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
e. certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ
acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române (dacă este
cazul);
f. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii
nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
(2) Secretariatul D.P.P.D. are obligația de a confrunta situația înscrierii în cadrul
departamentului cu evidența electronică a studenților admişi la programele de masterat
ale Academiei de Studii Economice din București.
Art. 14. Un candidat este declarat admis dacă a obținut, cumulat, calificativul admis la eseul
motivaţional și la testul online de competență lingvistică (dacă este cazul). Listele
candidaţilor admiși și respinși se afișează pe site-ul D.P.P.D (www.dppd.ase.ro).
Art. 15. Un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget sau la taxă la programul de studii
universitare de masterat va avea același statut de finanțare și la programul de formare
psihopedagogică de Nivel II .
Art. 16. Absolvenții cu diplomă de licență sau master, care au urmat parţial cursurile de pregătire
psihopegagogică Nivelul I sau Nivelul II (indiferent de numărul de credite acumulate), pot
solicita online înscrierea la programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar,
prin cerere scrisă, cu posibilitatea echivalării notelor şi a creditelor aferente disciplinelor
promovate, cu condiţia ca perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani şi planul de
învăţământ să nu fi suferit modificări. Aceştia depun, pe platform de admitere online a DPPD,
suplimentar: cerere de echivalare, copie a adeverinței/situație școlare eliberată de instituția de
învățământ superior în cadrul căreia au urmat cursurile de pregătire psihopedagogică
autorizate/acreditate.
CAPITOLUL III
Înmatricularea studenţilor/cursanţilor la programele de formare psihopedagogică
Art. 17. (1) Înmatricularea la Academia de Studii Economice din București se face prin decizia
rectorului, la propunerea directorului de departament, în baza listelor candidaților
declarați admişi și a proceselor verbale întocmite de către comisia de admitere.
(2) Pentru fiecare formă de organizare a programului de pregătire psihopedagogică (Nivel I
– cu frecvență, Nivel II – cu frecvență) vor fi întocmite decizii distincte de înmatriculare.
(3) După înmatriculare, studenții vor semna contractul de studii pentru întreaga perioadă de
şcolarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de către Consiliul de
Administraţie conduce la exmatriculare.
Art. 18 Înscrierea studenţilor în anul al II-lea și al III-lea de studiu, Nivelul I – cu frecvență şi în anul
al II-lea, Nivelul II – cu frecvență se face automat.
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Art. 19. Studenții înmatriculați la programele de pregătire psihopedagogică sunt înscrişi în Registrul
matricol al D.P.P.D. sub un număr unic alocat de către secretariatul D.P.P.D..
Art. 20 La înscrierea studentului în Registrul matricol al D.P.P.D., dosarul personal al acestuia va
cuprinde:
(a) Pentru Nivelul I-IF – toate documentele menționate la Art. 9 (1);
(b) Pentru Nivelul II-IF: toate documentele menționate la Art. 13 (1);
Art. 21. Dosarele personale ale studenţilor se completează în fiecare an cu eventualele acte adiţionale
la contractele de studii şi cu documente care privesc situaţia şcolară şi socială (întreruperi
de studii, transferuri/mobilități, reînmatriculări, drepturi sociale, obligaţii financiare etc.).
CAPITOLUL IV
Prevederi referitoare la taxele de școlarizare
Art. 22. (1) În Academia de Studii Economice din București programele de formare psihopedagogică
pot fi organizate în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
(2) Forma de finanțare a studenților atât de la Nivelul I, cât și de la Nivelul II – cu frecvență
va fi aceeași cu cea de la studiile universitare de licență, respectiv de masterat.
Art. 23. (1) Taxa de școlarizare se achită în primele trei săptămâni de la începerea fiecărui semestru
al anului universitar, electronic sau în numerar, la una din casieriile universității sau prin
transfer bancar pe bază de card emis special pentru astfel de operațiuni de una dintre
băncile agreate de Academia de Studii Economice din București
(2) Plata taxei de școlarizare se consemnează automat în baza de date. Dovada electronică a
plății rămâne la candidat, acesta fiind obligat să înștiințeze D.P.P.D. de efectuarea plăţii.
Dispoziții finale
Art. 24. Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti aprobă anual tipul şi cuantumul taxelor
percepute în cadrul universității.
Art. 25. Pentru studenţii înscrişi la taxă nu se acordă scutiri și reduceri de taxă.
Art. 26. Drepturile şi obligaţiile studentului înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi
raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu ASE.
Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului Academiei de Studii Economice din
Bucureşti din 25 Mai 2020.

Preşedinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Dumitru Miron

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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Anexa 1
GRAFICUL ADMITERII LA PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ
AN UNIVERSITAR 2020-2021
Nivelul I – cu frecvență
Preînscriere Nivel I

În timpul perioadei concursului de
admitere la programele de studii
universitare de licență

Etapa a II-a a concursului de admitere

Până pe 23 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor la testul grilă și depunerea 26 septembrie 2020
contestațiilor
Afișare rezultatelor finale

28 septembrie 2020

Înmatricularea la programele D.P.P.D.

1 octombrie 2020

Semnarea contractelor de studii

28 septembrie -16 octombrie 2020

Nivelul II – cu frecvență

Preînscriere online Nivel II

Până la sfârșitul lunii august

Etapa a II-a a concursului de admitere

Până pe 23 septembrie 2020

Afișarea rezultatelor la eseul motivațional și 25 septembrie 2020
depunerea contestațiilor
Afișare rezultatelor finale

25 septembrie 2020

Înmatricularea la programele D.P.P.D.

1 octombrie 2020

Semnarea contractelor de studii

28 septembrie -16 octombrie 2020
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Anexa 2
Structura eseului motivațional solicitat candidaţilor la concursul de admitere la programul de
formare psihopedagogică de Nivel II (de aprofundare) oferit de Academia de Studii Economice
din Bucureşti prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din certificatul
de naştere)
2. De ce doriți să continuați programul de pregătire psihopedagogică?
3. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind acest program de pregătire psihopedagogică?
4. Pe o scală de la 10 la 1, cât de hotărât(ă) sunteți să finalizați programul de pregătire
psihopedagogică?
5. După finalizarea acestui program, vă gândiţi la o carieră didactică? Dacă da, vă rugăm să
motivați alegerea acesteia.
6. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă.

Data............................. Semnătura candidatului.......................................
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