PROCEDURA DE DESFĂȘURARE ON-LINE A EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A DPPD,
NIVEL 2
SESIUNEA IUNIE 2022

OPERAȚIUNEA
Achitarea taxei de
înscriere

Înscrierea prin
comunicarea
absolvenților cu
secretarul DPPD

Pregătirea
examenului final

Comunicarea
secretarului DPPD
cu membrii și
președintele
Comisiei pentru
examenul final

Susținerea
examenului final

PERIOADA

SPECIFICAȚIE

16-17.06.2022

Taxa de înscriere la examenul final este de 500 lei.
Plata se face prin virament în contul în care s-au platit ratele; a se
specifica TAXA EXAMEN FINAL NIVEL 2 – DPPD.

20–21.06.2022

La adresa oficială de e-mail asociată platformei TEAMS a secretarului
DPPD – dppd@cantemir.ro , se vor transmite:
- Cererea de înscriere în vederea susținerii examenului final
(ANEXA 1);
- Portofoliul în format pdf. (ANEXA 2);
- Dovada plății taxei pentru examenul final.

22.06.2022

23.06.2022

24.06.2022
ORA 9:00

Secretarul DPPD centralizează informațiile cu privire la absolvenții
înscriși la examenul final și elaborează lista cu ordinea de susținere a
lucrărilor.
Lista va fi expediată responsabilului IT pentru crearea evenimentului –
examen final - pe aplicația Microsoft Teams.
Secretarul DPPD transmite membrilor și președintelui comisiei:
1. Portofoliile absolvenților (în format electronic), pe adresa
oficială de e-mail asociată contului Microsoft Teams.
2. Cataloagele examenului final.
Examenul va fi susținut on-line prin intermediul aplicației Microsoft
Teams, conform planificării.
Comunicarea notelor se va face la finalul zilei 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 și ziua susținerii.
Portofoliul se susţine oral în faţa comisiei de evaluare.
Absolventul(a) va prezenta:
 componența portofoliului;
 aspectele teoretice şi practic-aplicative relevante, în funcţie de
fiecare componentă a portofoliului;
 relevanţa portofoliului în cadrul domeniului de studiu.
Portofoliul este apreciat şi notat de către membrii comisiei pe baza:
 verificării calităţii elementelor componente ale portofoliului;
 adecvării elementelor portofoliului la criteriile psihopedagogice
actuale;
 modului de prezentare şi susţinere a portofoliului didactic de
evaluare;
 nivelului autocunoașterii, autoanalizei critice, autoevaluării, a
reflexivităţii asupra autoformării ca profesor.

