
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

- Nivelul I (studenţi)* 

- Curs Postuniversitar an univ. 2015-2016 (Nivelul I) 
 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE NIVELUL I  
va avea loc 

 
în data de 

14 IULIE 2016 
ora 16.00 

Sediul din Grozăveşti 
Corp C 
Etaj IV 

 
 

Vă prezentaţi la secretariat (pentru înscriere) în 11,12 iulie 2016, orele 12.00-14.00, cu 
FIŞA de LICHIDARE (de printat, se află pe site-ul D.F.P.) semnată la compartimentul contabilitate,  

Corp B, etaj III şi la secretariat D.F.P. pentru promovabilitate. 
 
 

Se vor prezenta la EXAMENUL DE ABSOLVIRE doar cei care au depus la secretariat fişa de lichidare  
 

cerinţe pentru semnarea fişei de lichidare de către cele 2 compartimente 

• au achitat taxa aferenta anului univ. 2015-2016 - 100 ron taxa de înscriere şi 750 ron (curs postuniversitar Niv.I) 

• au achitat taxa aferenta pentru cei 3 ani - 100 ron taxa de înscriere şi 600 ron (Nivelul I) 

• sunt promovaţi 
 
 
 
 

*pentru a intra in posesia adeverintei de absolvire Nivelul I, vă prezentaţi la secretariat cu fotocopie adeverinţă absolvire program de studii 

licenţă 
 

Aceste informaţii (perioada de înscriere si susţinerea examenului de ABSOLVIRE) sunt incluse în strucura anului univ. 2015-2016 ( afişată în 30 
septembrie 2015). 

 



Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
- Nivelul II  
- Curs Postuniversitar an univ. 2015-2016 (Nivelul II)  
 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE NIVELUL II  
va avea loc 

 
în data de 

14 IULIE 2016 
ora 16.00 

Sediul din Grozăveşti 
Corp C 
Etaj IV 

 
 

Vă prezentaţi la secretariat (pentru înscriere) în 11,12 iulie 2016, orele 12.00-14.00, cu 
FIŞA de LICHIDARE (de printat, se află pe site-ul D.F.P.) semnată la compartimentul contabilitate,  

Corp B, etaj III şi la secretariat D.F.P. pentru promovabilitate. 
 
 

Se vor prezenta la EXAMENUL DE ABSOLVIRE doar cei care au depus la secretariat fişa de lichidare  
 

cerinţe pentru semnarea fişei de lichidare de către cele 2 compartimente 

• au achitat taxa aferenta anului univ. 2015-2016 - 750 ron (curs postuniversitar Niv.II) 

• au achitat taxa aferenta seriei de şcolarizare 2015-2017 - 100 ron taxa de înscriere şi 900 ron (Niv.II) 

• sunt promovaţi 
 
 

Aceste informaţii (perioada de înscriere si susţinerea examenului de ABSOLVIRE) sunt incluse în strucura anului univ. 2015-2016 ( afişată în 30 
septembrie 2015). 

 


