UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI
Anexa 1
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
SPECIALIZAREA/DOMENIUL: Ştiinţe ale educaţiei/Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
An 3
DECAN,
Conf. univ. dr. Ştefan Boncu
Secretar,
Laura Borhan

Fişă de înscriere semestrială
Anexa 1 la Contractul de studii universitare nr. ________

Subsemnatul, __________________________________________________________________,
student la Facultatea de _______________________________________, CNP ____________________,
nr. matricol _______________________, studii universitare de licenţă □/ studii universitare de master □,
în anul universitar 2018/2019, semestrul ____, doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:
Tipul
disciplinei*

Disciplinele semestrului I, 2018/2019

Didactica domeniului Limbă şi comunicare
(învăţământ preşcolar)
Didactica limbii şi literaturii române pentru
obligatorie
învăţământul primar
obligatorie
Istorie şi didactica istoriei
obligatorie
Geografie şi didactica predării geografiei
Didactica domeniului Om şi societate (învăţământ
obligatorie
preşcolar şi primar)
obligatorie
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
obligatorie
Instruire asistată de calculator
obligatorie
Practică pedagogică în învăţământul primar
Discipline opţionale:
opţional
Puericultură şi igiena copilului
obligatorie

* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă
Tipul
disciplinei*

Discipline restante

Număr
credite

Cadru didactic titular
Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă

4

Conf. univ. dr. Angelica Hobjilă

4

Prof. Elvira Rotundu
Prof. D. Coman

3
3

Prof. Elvira Rotundu

3

Lect. univ. dr. Florentina Miron
Prof. univ. dr. Marius Ceobanu
Asist. univ. dr. Magda-Elena Samoilă

4
2
3

Lect. univ. dr. Florentina Miron
Total credite pe sem. I

4
30

Cadru didactic titular

Număr
credite

* Tipul disciplinei: 1 – obligatorie, 2 – opţională, 3 – facultativă

Iau la cunoştinţă următoarele:
1. Înscrierea la o disciplină înseamnă îndeplinirea cerinţelor precizate în statutul disciplinei.
2. Că nu am dreptul să urmez, concomitent, două specializări la buget.
Declar că, în urma redistribuirii semestriale, am fost repartizat la forma de învăţământ buget □ / taxă □.
Mă oblig să achit următoarele taxe în termenul stabilit şi anunţat prin afişare la facultate:
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
Diploma de bacalaureat, în original, se află la Facultatea de _________________.
Diploma de licenţă, în original, se afla la Facultatea de ________________.
Menţionez că în acest semestru sunt bursier □/ nebursier □ la Facultatea de ________________.
Data,

Semnătura studentului,

