Anexa 1
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Taxe
pentru anul universitar 2009/2010
-DPPD, nivelul I psihopedagogic, similar licențăLEI
1.

Taxă pentru înmatriculare/reînmatriculare

2.

Taxă pentru fiecare examen restant
şi pentru mărirea notei

3.

Taxă pentru fiecare examen de diferenţă, susţinut în anul în
care s-a făcut înmatricularea sau transferul
............

4.

.. .... .................

100

.................................

50

50

Taxă de studiu, pentru studenţii nebugetari (zi, ID, FR), diferenţiată pe credite şi
discipline, în conformitate cu Planul de învăţământ al DPPD, aprobat prin OM
4316/03.06.2008.
a)

Studenţi cu taxă, monospecializare (zi, ID, FR):
Psihologia educației
 An I (facultăţi cu 180 credite) sau
anul II (facultăţi cu 240 credite),
Pedagogie I
10 credite
Pedagogie II
 An II (facultăţi cu 180 credite), sau
anul III (facultăţi cu 240 credite),
Didactica specialităţii
10 credite
Managementul clasei de elevi

 An III (facultăţi cu 180 credite) sau
anul IV (facultăţi cu 240 credite),
10 credite +
5 credite examen absolvire

Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu (1)
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu (2)
Instruire asistată de calculator
Examen de absolvire: nivelul I



Total Modul - 35 credite

200
200
200
200
150
150
100
100
200
1500 lei

b) Studenţi cu taxă, dublă specializare (zi, ID de la Facultatea de Litere), cf. planului de
învăţământ aprobat prin OM 4316/03.06.2008:
1

 An I, 10 credite pe an de studiu

 An II, 10 credite pe an de studiu

Psihologia educației
Pedagogie I
Pedagogie II
Didactica specialităţii A

 An III, 15 credite pe an de studiu Didactica specialităţii B
+ 5 credite examen absolvire

6.

a)
b)
c)

200
200
200
200

Managementul clasei de elevi

150

Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu SpecializareaA
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu
SpecializareaB
Instruire asistată de calculator

150

Examen de absolvire: nivelul I

200

100
100
1700 lei

 Total Modul - 40 credite

5.

200

Taxă pentru Modulul psihopedagogic
. . . . . . . . . . conform 4a) sau
postuniversitar.
conform 4b)
Taxă pentru eliberarea programelor analitice, în
limba romănă, pentru străinătate.
.................
70
Taxă pentru eliberare în regim de urgenţă
(eliberare în termen de 6 luni de la absolvire) a
. . . . . . . . . . . . . . . . . 70
documentelor finale.
Taxe pentru eliberare de duplicate ale
documentelor finale, după publicarea pierderii.
.................
70

Director al D.P.P.D.,
Conf. univ. dr. Viorel IONEL

2

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
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Precizări pentru aplicarea
Deciziei privind taxele pentru anul universitar 2009-2010, la DPPD
a)

Studenţii vor achita taxele de studiu ale seriei în care se înscriu sau se transferă.
Prin "serie" se înţelege întreaga populaţie şcolară care parcurge planul de învăţământ al
DPPD, în 3 ani (planul nou, cf. OM 4316/03.06.2008).

b)

Este necesară o corespondenţă firească între anii de studiu în specialitate (la facultate) şi
anii de studiu la modulul psihopedagogic (la DPPD), corespondenţă impusă în special de
Didactica specialităţii şi de Practica Pedagogică, pentru planul de învăţământ aprobat prin
OM 4316/03.06.2008:
An de studiu la An de studiu la facultăţi cu An de studiu la facultăţi cu
DPPD
180 credite
240 credite
I
I
II
II
II
III
III
III
IV

c) În ultimul an de studiu (anul III la facultăţi cu 180 credite, sau anul IV la facultăţi cu 240
credite) nu se acceptă înmatriculare la modulul psihopedagogic.
d) Taxa pentru un examen restant se calculează conform formulei :
T = 50 x n
n = diferenţa între anul când se susţine restanţa şi anul când s-a predat disciplina.
e) Taxa pentru examenele de diferenţă se referă la continuarea de studii şi la studenţii care se
transferă de la alte centre universitare.
NOTĂ :
• Taxele încasate nu se restituie.
• În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare), ea poate fi
restituită în termen de 30 zile de la data încasării, cu reţinerea unui comision de 30%.
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