
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic va organiza, începând cu luna 

octombrie 2019, cursuri de pregătire psihopedagogică NIVEL I și NIVEL II, în 

regim POSTUNIVERSITAR (COMASAT). 

Înscrierile se fac în perioada 1-4 octombrie 2019, la sediul DSPP-ului, Piata Unirii  nr. 31, 

între orele 12:00-14:00.  

  

Actele pentru înscriere la concursul de admitere 

NIVEL I 
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie; 

- Copie carte de identitate; 

- Dovada de schimbare a numelui în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai 

coincide cu cel din actul de identitate; 

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă original 

(pentru conformitate) + copie; 

- Certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- Contractele de studiu se vor completa, după afișarea rezultatelor concursului de admitere, la 

sediul DSPP; 

  

NIVEL II 
- Certificat naștere original (pentru conformitate) + copie; 

- Copie carte de identitate; 

- Dovada de schimbare a numelui în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai 

coincide cu cel din actul de identitate; 

- Adeverință sau certificat cu anexă pregătire psihopedagogică Nivel I original (pentru 

conformitate) + copie; 

- Adeverință/diplomă licență însoțită de foaia matricolă/supliment la diplomă original (pentru 

conformitate) + copie; 

- Adeverință sau diploma de master însoțită de foaia matricolă/supliment la diplomă original 

(pentru conformitate) + copie; 

- certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 

suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 

- Contractele de studiu se vor completa, după afișarea rezultatelor concursului de admitere, la 

sediul DSPP; 

  

 

 

Taxă NIVEL I (35 credite) – 1500 lei 

Taxă NIVEL II (35 credite) – 1500 lei 

  

Taxele se vor achita conform contractului. 


