PROCEDURA DE DESFĂȘURARE ON-LINE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A DPPD, NIVEL 2
SESIUNEA IULIE 2020

OPERAȚIUNEA

PERIOADA

Achitarea taxei de
înscriere

06 - 07.07.2020

Înscrierea prin
comunicarea
absolvenților cu
secretarul comisiei
pentru examenul final
Comunicarea
secretarului comisiei
pentru examenul final al
DPPD cu membrii și
președintele Comisiei

10.07.2020

11 – 13.07.2020

Pregătirea examenului
final

13.07.2020

Susținerea examenului
final

14.07.2020

Eliberarea „Adeverințelor
de absolvire”

17.07.2020
(orele: 8-16)

SPECIFICAȚIE
Taxa de înscriere la examenul final este de 150 lei.
Plata se face prin virament în contul: RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca
Transilvania.
La adresa oficială de e-mail asociată platformei TEAMS a secretarului de comisie DPPD –
lector dr. Sorina Bălan - sorina.balan@targumures.onmicrosoft.com, se va transmite:
- Cererea de înscriere în vederea susținerii examenului final” (modelul este anexat);
- Portofoliul în format pdf.
- Dovada plații taxei pentru examenul final.
Secretarul comisiei transmite membrilor și președintelui comisiei, portofoliile absolvenților
(în format electronic), pe adresa oficială de e-mail, asociată contului Microsoft Teams.
Accesarea adresei oficiale de e-mail se face prin website-ul www.office.com. După
accesarea website-ului se va da click pe butonul Log in, unde se vor introduce datele de
conectare ale platformei Microsoft Teams, după care se va da click pe butonul Outlook.
După accesarea butonul Outlook, se va deschide interfața adresei de e-mail.
Secretarul comisiei de examinare centralizează informațiile cu privire la absolvenții înscriși la
examenul final și elaborează listele cu ordinea de susținere a lucrărilor.
Listele vor fi prezentate pe site-ul Universității Dimitrie Cantemir.
Examenele vor fi susținute on-line prin intermediul aplicației Microsoft Teams, conform
planificării.
Comunicarea notelor se va face la finalul zilelor de examinare.
În urma planificărilor făcute de către secretariat, fiecare student va regăsi în tab-ul
Calendar din aplicația Microsoft Teams planificarea examenului cu data, ziua și ora
susținerii.
La ora stabilită, fiecare student va accesa din tab-ul Calendar, titlul examenului (examen
final DPPD), după care va activa butonul Join sau Alătura-te acum. După accesarea
butonului Join sau Alătura-te acum, se va intra automat în conferința audio-video.
Absolvenții se prezintă la secretariatul Universității (cam. B22, et. 2) pentru ridicarea
adeverințelor.

CERERE DE ÎNSCRIERE
ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI FINAL DE ABSOLVIRE

Subsemnatul(a)____________________________________________________,
fiul/fiica lui ___________________ şi a lui ________________, domiciliat(ă) în
localitatea ______________________, strada _________________________ nr. ___,
ap. _____, judeţul _____________________, telefon nr. __________________, având
CNP

nr. ______________________, identificat(ă) prin

BI/CI seria

_____

nr.

___________, eliberat de ___________________, la data de _____________,
licenţiat(ă) al Universităţii _______________________ din ______________________
Facultatea _______________________________specializarea_______________ _____,
prin prezenta vă solicit înscrierea mea în vederea susţinerii examenului final de absolvire
organizat de instituţia dvs. în sesiunea iulie 2020, la Programul de formare
psihopedagogică pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică din cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Prin prezenta declar că am luat la cunoştinţă şi mă oblig să respect
regulamentul de organizare al examenului final de absolvire precum şi Ordinul MECTS
privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor.
Declar pe propria răspundere că toate datele furnizate şi actele depuse la dosar
sunt conforme cu realitatea.

Tîrgu Mureş, la ____________________

Solicitant,
Nume, prenume şi semnătura

