
Procedură de desfăşurare 
examen absolvire DSPP - sesiunea iunie 2020 

 
În conformitate cu METODOLOGIA de desfăşurare a examenului de absolvire a programului 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - 
an universitar 2019-2020, examenul de absolvire se va desfăşura dupa cum urmează: 
 

A. Planificare examen în perioada 10-16 iunie 
Nr. 
crt. Facultate /Grupa studii Dataexamen Nr. comisie 

1 Nivel I zi / FIESC, FIM, FIA, FS 10.06.2020 Miercuri 1 
2 Nivel I zi / FLSC 10.06.2020 Miercuri 2 
3 Nivel I zi / FSEAP, FEFS 11.06.2020 Joi 1 
4 Nivel I zi/ FIG 11.06.2020 Joi 2 

5 Nivel II Postuniversitar/Tehnic şi 
economic 12.06.2020 vineri 1 

6 Nivel II, Postuniversitar/ Socio-umane  12.06.2020 vineri 2 

7 Nivel I Postuniversitar/ Tehnic şi 
economic 13.06.2020 sâmbătă 1 

8 Nivel I, Postuniversitar/ Socio-umane  13.06.2020 sămbătă 2 
9 Nivel II zi/ Tehnic şi economic 16.06.2020 marţi 1 
10 Nivel II, zi / Socio-umane  16.06.2020 marţi 2 

      
 

B. Candidaţii vor transmite comisiilor de examen, la adresele de e-mail precizate mai jos, 
conţinutul portofoliului didactic, în componenţa prezentată la aliniatul 3, până la sfârşitul 
perioadei de înscriei (25 mai - 6 iunie), pentru a crea comisiei posibilitatea evaluariii 
portofoliilor. 

C. Pentru finalizarea programului de studii psihopedagogice şi obţinerea certificării pentru 
profesia didactică, absolvenţii acestui program trebuie să elaboreze un portofoliu didactic.  
 
Structura portofoliului cuprinde următoarele componente: 
Nivel I. 

1. Un eseu despre profesia didactică; 
2. Un proiect didactic pentru o lecţie mixtă; 
3. Aprecierea critică a unui manual de specialitate; 
4. Un test docimologic la lecţia proiectată; 
5. Fişa de cunoaştere psihopedagogică. 

 
Nivel II. 

1. Un eseu despre profesia didactică; 
2. Un proiectul didactic pentru o lecţie cu caracter interdisciplinar; 
3. Aprecierea critică a unui manual de specialitate de nivel liceal sau suport de curs universitar; 
4. Un test docimologic la lecţia proiectată; 
5. Proiect educaţional pe o temă la alegere. 

 
D. Cele 5 componente vor fi realizate ca fişiere distincte cu numele respectiv: 

Nivel I. 
1eseupd 



2proiectdid 
3acmanual 
4testdocimologic 
5fisapsiho 
 
Nivel II. 
1eseupd 
2proiectdid 
3acmanual 
4testdocimologic 
5proiectedu 
 
Cele 5 componente vor fi impachetate intr-o singura arhiva cu numele format, dupa caz 
astfel: 
NumePrenumeNivelComisieFacultate sau 
NumePrenumeNivelComisiePostuniv 
unde la faculatate completati FIESC, FIM, FIA, FS, FSEAP, FIG, FLSC, FEFS, FDSA, FSE.  
Exemplu:  
TanaseLucicaI1FIESC pentru Nivel I comia1 
TanaseLucicaI2FLSC pentru Nivel I  comisia 2   
TanaseLucicaI1Postuniv pentru Nivel I  comisia 1   
TanaseLucicaI2Postuniv pentru Nivel I  comisia 2  sau  respectiv 
 
TanaseLucicaII1zi pentru Nivel II comisia 1 
TanaseLucicaII2zi pentru Nivel II comisia 2 
TanaseLucicaII1postuniv pentru Nivel II comsia 1 
TanaseLucicaII2postuniv pentru Nivel II comisia 2 
 
Arhivele vor fi transmise pe e-mail la adresele: 
exabsdppdc1@yahoo.com  pentru comisia 1, ambele niveluri, zi si potuniversitar şi 
exabsdppdc2@yahoo.com   pentru comisia 2 ambele niveluri, zi si postuniversitar,  (până la 
6 iunie ora 2400). 
 
 

D. Candidaţii înscrişi la examen, care nu au transmis portofoliile în formatul solicitat până la data 
de 6 iunie ora 2400 nu vor primi invitaţia pentru conferinţa de examen online. 

E. Candidatii vor fi primi invitatia de participare la conferinţa de examen la adresa de e-mail de 
la care au transmis portofoliul. Daca se doreşte schimbarea adresei de e-mail, acesta va fi 
precizată explicit în corpul mesajului. Pentru siguranţa comunicării, candidaţii vor preciza în 
mesaj, în mod obligatoriu şi un numar de telefon de contact în caz de necesitate.  

F. Candidaţii vor fi disponibili online pe durata desfaşurării conferinţei de examen, în 
funcţie de graficul orar de planificare al comisiei de examen. După primirea invitaţiei 
candidaţii se vor conecta la conferinţă şi vor asista fara sa intervina (microfonul inchis) pâna 
vor fi invitaţi să-şi susţină componenta de portofoliu. La finalul prezentarii, candidaţii sunt 
rugaţi să se deconecteze de la conferinţa de examen.  

G. Candidaţii vor prezenta o componentă de portofoliu la alegere, dar alegerea nu exclude 
chestionarea candidaţilor din celelalte componente de portofoliu. Timpul maxim de expunere 
este de 5 min. Durata minimă rămâne la dispoziţia membrilor comisiei. 



H. Media finală la examenul de absolvire reprezintă media aritmetică a notelor acordate de 
membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Rezultatele examenului de absolvire se 
comunică în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acestuia. 

 


