
Universitatea Naţională de Artă Teatrală  şi Cinematografică I.L. Caragiale                                   Seria 2020/2021 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PEDAGOGICĂ ȘI DIDACTICĂ 

 

CONTRACT DE STUDII NR _______/__________ PENTRU ACTIVITĂȚILE PROGRAMULUI DE STUDII 

PSIHOPEDAGOGICE, NIVEL II (APROFUNDARE)- Postuniversitar 

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

1. Centrul de Pregătire Pedagogică și Diadactică al UNATC „I.L. Caragiale”, în calitate de ofertant de activități de formare 

psihopedagogice, și: 

2. Student(ă) _________________________________________________ de la Facultatea_________________, Specializarea 

____________________________________, forma de învățământ ____ buget,/ taxă, durata studiilor _____, în calitate de beneficiar, cu 

următoarele date de identificare: fiul/fiica lui _______________ și a ________________, născut(ă) la data de ______________ în 

localitatea ____________, județul ___________, cu domiciliul stabil în județul _______________, localitatea ___________, str. 

______________, nr. __, bl. _____, ap. __, telefon ____________________, e-mail ______________________________________ cu 

buletin/ C.I.  Seria ___________, nr. ________ CNP ________________________________ . 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Prezentul  contract are ca obiect derularea activitaților din planul de învățământ al Programului de studii psihopedagogice, Nivel II, 

postuniversitar (30+5 credite), al Centrului de Pregătire Pedagogică și Didactică. 

cod Disciplina Credite Nr. ore   pe săptămână Modul 

verificării 

 Anul I  curs seminar lucrări 

practice 
 

 Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților 5 2 1 - E 

 Proiectarea și managementul programelor educaționale 5 2 1 - E 

 Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (în îvățământ liceal, 

postliceal) 

5 2 1 - E 

 Disciplină opțională 5 1 2 - E 

 Practică pedagogică (în învățământ liceal, postliceal) 3 - 3 - C 

 Disciplină opțională 5 1 2 - E 

TOTAL NIVELUL II 30 8 10 6 5E+1C 

Examenul de absolvire: Nivelul II 5 - - - E 

LEGENDĂ E= examen, C= colocviu 
 

III. ALTE CLAUZE 

 

1. Studentul bugetat are dreptul la o singură înscriere gratuită pentru o disciplină și această înscriere îi dă dreptul de a se prezenta la un 

examen, de două ori, în mod gratuit. 

2. Studentul se obligă ca, pentru a susține examenele și colocviile corespunzătoare semestrului în care el are statutul de student cu taxă sau 

de student audiat, să achite la caserie, sumele aferente fiecărei discipline, calculate prin înmulțirea numărului de credite corespunzătoare 

disciplinei cu valoarea unui credit, aprobată de către senatul UNATC. Suma totală de plată, respectiv taxa, este cea aprobată de Senatul 

UNATC pentru anul universitar în curs. Achitarea acesteia se va face anticipat, respectiv jumătate la înscriere, în luna octombrie şi 

cealaltă jumătate până la înscrierea pentru susţinerea lucrării de absolvire.  

3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă 

 

 

 

 

 

  Șef departament C.P.P.D.         Secretar C.P.P.D. Student 

conf. univ. dr. Camelia Popa          Adelina Dobrea 


