
ANUN  CU PRIVIRE LA  
CONTRACTAREA DISCIPLINELOR NEPROMOVATE DIN 

ANII UNIVERSITARI ANTERIORI 

 

Studenţii din anul II şi III Nivel I şi anul II – Nivel II care au examene nepromovate din anii 

anteriori sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul DSPP (A 123) pentru semnarea Actele adi ionale în 

vederea contractării disciplinelor restante, până la data de 31 octombrie 2016 şi plata numărului de 
credite aferent acestor discipline. 

Program de 

studiu 

Anul de studiu 

An universitar 

2015-2016 

Discipline nepromovate din anii universitari anteriori 

din 

 semestrul I şi semestrul II 

Nivel I 

II 
Anul 1 

- Psihologia educaţiei (5 credite) 
- Pedagogie 1 (5 credite) 

III 

Anul 1 

- Psihologia educaţiei (5 credite) 
- Pedagogie 1 (5 credite) 

Anul 2 

- Pedagogie 2 (5 credite) 
- Didactica specialităţii (5 credite) 

Pentru studenţii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
- Didactica specialităţii A (5 credite) 
- Managementul clasei de elevi (3 credite) 

Nivel II II 

Anul 1 
- Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (5 

credite) 

- Metodologia cercetării educaţionale (5 credite) 
- Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

(5 credite) 

- Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica 
specialităţii (5 credite) 

Contractarea disciplinelor restante din anul universitar precedent implică refacerea integrală a 
activităţilor prevăzute în fişa disciplinei respective, urmând ca studenţii să susţină aceste examene în 
sesiunea de drept (sesiunea de vară). 

 

Taxa disciplinelor nepromovate Nivel I se calculează astfel:  
 pentru examenele din anul I: valoare taxă =500 lei x nr. credite de la disciplina restant /10 credite; 

 pentru examenele din anul II (FIG, FEFS, FIA, FIESC, FIM, FS): valoarea taxă = 500 lei x nr. 

credite de la disciplina restantă / 10 credite; 

 pentru examenele din anul II (FLSC): valoare taxă =500 lei x nr. credite de la disciplina 

restantă/13 credite. 

Taxa disciplinelor nepromovate Nivel II se calculează astfel:  
 valoarea taxă = 500 lei x nr. credite de la disciplina restantă / 20 credite. 


