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Portofoliul final al Modulului Psihopedagogic (Nivel I și Nivel II)
Descriere
Ce este Portofoliul final
Portofoliul final este similar cu lucrarea de licență (la nivel I) sau cu disertația (la nivel II)
Absolvirea fiecărui nivel din cadrul modulului psihopedagogic este condiționată și de absolvirea examenului final –
portofoliul, care însumează 5 credite

Cum vă înscrieți pe lista unui profesor coordonator
Studiați listele afișate cu temele propuse de către profesorii coordonatori. În funcție de preferința pentru teme, vă
alegeți un profesor căruia îi trimiteți un mesaj (e-mail) și să așteptați confirmarea acestuia. Fiecare profesor are un
număr finit de locuri.
Aceste opțiuni se vor face în perioada 21 – 27 februarie (nivel II) 1 martie – 15 martie (nivel I). După această dată,
studenții care nu și-au exprimat opțiunea, vor fi repartizați aleatoriu profesorilor la care mai sunt locuri disponibile.

Cerințe generale de realizare a Portofoliului final
1. Corectitudine:
1.1 Tehnoredactare corectă
• portofoliul va conține o pagină de gardă (conform celei afișate)
• lucrarea va fi tehnoredactată în mod unitar (aceeași formatare, aceleași caractere)
• semnele de punctuație vor fi tehnoredactate corect, nu vor exista spații în plus sau în minus
1.2 Corectitudine gramaticală
• se vor utiliza diacritice în mod constant, vor fi respectate regulile ortografice, ortoepice și de punctuație
1.3 Corectitudine logică
• argumentația va fi corectă evitându-se argumente afective, argumentul autorității, generalizări nefondate,
presupuneri, concluzii nesusținute științific etc.
1.4 Corectitudine științifică
• orice citare se va realiza folosindu-se ghilimelele și specificarea sursei (conform regulilor citării menționate în
Ghidul de redactare a portofoliului)
• lucrarea va fi structurată din perspectivă psihopedagogică și argumentată științific
2. Colaborarea cu profesorul coordonator implică:
• participarea la consultările organizate de către coordonator
• respectarea și integrarea sugestiilor coordonatorului

Condiții de înscriere și participare la examenul de susținere a Portofoliului final
Examenul Portofoliului final este posibil doar după absolvirea tuturor celorlalte examene
Înscrierea la secretariat:
• datele de înscriere pentru sesiunea iulie 2022 vor fi afișate în luna iunie.
• dacă sunteți absolvenți, plătiți taxa de examen înscrisă în contract (pentru studenții înscriși pe locurile cu taxă)
• portofoliul final se va depune la secretariatul D.P.P.D., într-un exemplar, pentru a fi studiat de către membrii
comisiei
Participarea la examenul de susținere a Portofoliului final:
• la data afișată, fiecare candidat va susține succint lucrarea; profesorul coordonator va prezenta punctele forte și va
justifica nota propusă; membrii comisiei vor acorda câte o notă.
• nota obținută la acest examen este consemnată ca atare, pe certificatul de absolvire, alături de media tuturor
examenelor.
Atenție!
Fără greșeli!
Vor fi respinse portofoliile ce conțin greșeli gramaticale sau de tehnoredactare.
Fără conținut copiat!
Vor fi respinse portofoliile ce conțin paragrafe/idei care nu respectă regulile citării, precum și imagini/ grafice/scheme
pentru care nu se menționează sursa.
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