
 REPROGRAMAREA EXAMENELOR PENTRU MODULUL POSTUNIVERSITAR DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ GENERALĂ,  NIVELUL II,  SERIA 2021 - 2022 

Practică pedagogică Lect. univ. dr. Apostolache Roxana 
12 iunie, începând cu ora 9.00, în sala D208 (corp D)  

Specializările: Drept, Farmacie,  FEAA, Litere și Medicină 
Se prezintă la examen cursanții care au celelalte examene promovate si nu au participat la evaluarea anterioara 

Practică pedagogică Lect. univ. dr. Onu Camelia Dida 
12 iunie, începând cu ora 9.00, în sala D 206 (corp D) 

 Specializările: Teologie, Filosofie și Științe Social – Politice, Psihologie şi Științe ale Educației, Geografie si Geologie 
Se prezintă la examen cursanții care au celelalte examene promovate si nu au participat la evaluarea anterioara 

 
 

Didactica domeniului și dezvoltări în 
didactica specializării (învățământ liceal, 
postliceal) 

Conf. dr. Florin Frumos 

Portofoliile vor fi trimise pana data de 7 iunie 2022, la adresa de email: florin.frumos@gmail.com 
Fiecare cursant va trimite un singur document in format pdf care va cuprinde toate temele. 
Este important ca documentul sa fie salvat cu numele facultății finalizate si apoi al cursantului 
Ex: Istorie_Ionescu_Ion.pdf 

Educaţie interculturală Lect. dr. Marian Andrei 
Examenul se va desfășura in data 10 iunie 2022, ora 13,  amfiteatrul T17 (Facultatea de Teologie Ortodoxa). 
 Intrarea în examen se va face  în ordinea alfabetică a numelui din certificatul de naştere. 

Consiliere si orientare  Lect. dr. Curelaru Versavia 9 iunie 2022, ora 18.00  Test din suportul de curs   

Proiectarea și managementul proiectelor 
educaționale 

Prof. univ. dr. Ceobanu Marius Ciprian Portofoliile restante vor fi predate până la data de 7 iunie 2022 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 
adulţilor 
 

Lect. dr. Diac Georgeta 

Evaluarea finală la disciplina Psihopedagogia adolescenţilor şi adulţilor se va realiza pe baza unui portofoliu electronic care va 
conține două componente:  
- un material întocmit pe una din temele de seminar propuse,  
- răspunsurile/rezolvările la 10 întrebări şi aplicaţii din suportul de curs. 
Cursanţii vor solicita materialele de curs şi cerinţele pentru portofoliu la adresa de e- mail diac.geta@gmail.com.  
Portofoliul va fi trimis doar în format electronic la adresa diac.geta@gmail.com în perioada 8 iunie 2022. 
Documentul trimis va fi denumit astfel: PPAD - numele cursantului (din certificatul de naştere) 


