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Facultatea de Istoria și Teoria Artei 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 

Anunț  

Admitere la programul de formare psihopedagogică 
Înscriere: 

- de luni 19.10.2020 până joi 22.10.2020; între orele 10:00 – 14:00 

- la Secretariat DPPD, sediul din str. g-ral Budișteanu nr. 19, etaj III 

Interviu de admitere pentru:  

1. Nivelul I inițial – (durată 3 ani) – taxa înscriere 50 lei 

- se adresează studenților din anul I ai UNAB înscriși pe locurile finanţate de la bugetul de stat sau 

înmatriculaţi pe locurile cu taxă; 

- absolvenții obțin posibilitatea de a deveni profesori de educație plastică pentru nivelul gimnazial   

- concursul constă într-un interviu și are loc marți, 27.10.2020, începând cu ora 09:00 în sediul din 

str. g-ral Budișteanu nr. 19, etaj III, sala 50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nivelul I, postuniversitar– (durată 1 an, cu taxă) – taxa înscriere 50 lei 

- se adresează licențiaților într-un domeniu al artelor vizuale 

- absolvenții obțin posibilitatea de a deveni profesori de educație plastică pentru nivelul gimnazial   

- concursul constă într-un interviu și are loc miercuri, 28.10.2020, începând cu ora 10:00 în sediul 

din str. g-ral Budișteanu nr. 19, etaj III, sala  50 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nivelul II (aprofundare) – (durată 1 an, cu taxă) – taxa înscriere 50 lei 

- se adresează masteranzilor într-un domeniu al artelor vizuale 

- absolvenții obțin posibilitatea de a deveni profesori de educație vizuală pentru nivelul liceal.  

- concursul constă într-un interviu și are loc luni, 26.10.2020, începând cu ora 10:00 în sediul din str. 

g-ral Budișteanu nr. 19, etaj III, sala  50 

 

- În vederea completării dosarului de înscriere, vă rugăm să consultați site-ul: www.unarte.org, 

secțiunea ADMITERE, DPPD (Metodologie admitere DPPD, 2020). 

- Nu se primesc la înscriere dosarele incomplete. 

- Ordinea intrării la interviu va fi afișată pe site în data de 23.10.2020. 

ATENȚIE !!! 

Candidații la înscriere/admitere vor respecta toate măsurile de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2. 

- purtarea obligatorie a măștii  faciale care să acopere gura și nasul. 

- distanțarea socială de minim 2 metri între oricare două persoane apropiate. 

- accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 

grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției. 

 

      Director, 

lector univ. dr. Oana GHEORGHE 

http://www.unarte.org/

