UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

COLOCVIU ADMITERE
GRADUL DIDACTIC I
SERIA 2017-2019

 Înscrierea la colocviu:
- - în perioada 16-31 ianuarie 2017(de luni până vineri, între
12.00 și 15.00);
- la secretariatul DPPD (corpul K, Nicolae Bălcescu 56, et. I,
sala K I 13, tel. 0268 470190);
- documente necesare: cerere-tip (atașată mai jos) și chitanța de
100 lei (cu mențiunea taxă procesare dosar grad didactic I*).

 Desfășurarea colocviului:
-10 februarie 2017, începând cu ora 09.00;
-în Corpul K al universității (Nicolae Bălcescu 56);
-conform programării pe săli și intervale orare, care va fi postată
în prealabil.
*taxa poate fi achitată fie la casieria universității (corpul T, Bulevardul
Eroilor 25), fie în contul RO08TREZ13120F330500XXXX (beneficiar
Universitatea Transilvania Brașov, cod fiscal 4317754)

 Pentru mai multe informații:
http://www.unitbv.ro/fpse/Avizier/AvizierDPPD.aspx

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

C E R E R E*
de înscriere la colocviul de admitere – gradul didactic I
Seria 2017 – 2019

DOMNULE RECTOR
Subsemnatul(a)____________________________________________________, încadrat(ă) ca
__________________

, la

____________________________________________________________ judeţul __________________,
solicit aprobarea înscrierii la colocviul de admitere în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2017–
2019, organizat de Universitatea „Transilvania” din Brașov, cu tema ___________________________________

Precizări necesare:
Instituţia de învăţământ absolvită:___________________________________________

_______________ _

Specializarea înscrisă pe diplomă :_________________________________________ _______________

___

Anul, luna şi media obţinerii gradului didactic II:___________________________________________________
Prin prezenta mă oblig să prezint, la colocviul de admitere, planul lucrării şi bibliografia minimală, și să
mă informez la DPPD, tel. 0268/470.190, în legătură cu numele cadrului didactic coordonator al lucrării mele.
Date de contact: număr telefon mobil
(citeţ):

________, adresa email

_______________________

Data:

Semnătura:

* Se depune, completată integral și semnată, împreună cu dovada plății taxei, la secretariatul DPPD sau se
trimite

pe

fax,

la

numărul

0268-470190,

sau

se

trimite

gheracostea.gabriela@unitbv.ro. Pentru candidații care trimit cererea

în

copie

prin

scanată,

fax/email,

rugămintea de a depune originalul cererii la secretariatul DPPD, în ziua colocviului.

la

email

avem

