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Înainte de începerea probei de examen se verifică identitatea candidaților, pe baza Cărții 

de identitate (sau a pașaportului) și a tabelului nominal. Candidații care nu au asupra lor Cartea 

de identitate (sau pașaportul) nu vor putea participa la examen. Eventualele situații deosebite 

privind actele de identitate vor fi comunicate comisiei. 

Se va respecta ordinea programării așa cum a fost precizată în tabelele de examen afișate 

pe site-ul universității și la Avizierul DPPD. Studenții programați într-o grupă vor intra în același 

timp și vor rămâne pe toată durata desfășurării interviului.  

Prezentarea la examen se va realiza cu cel mult 15 minute înainte de ora programată; 

această solicitare vine din nevoia de a nu aglomera holul universității. 

În timpul interviului, candidații vor răspunde la întrebarea aflată pe biletul extras și la 

întrebările adresate de membrii comisiei. În elaborarea răspunsurilor se va evalua:  

- motivația pentru parcurgerea modulului psihopedagogic și pentru cariera didactică; 

- intențiile și atitudinea candidatului față programul de formare și față de interviul de 

admitere;  

- preocupările și aptitudinile candidatului în domeniul Educație plastică/Educație vizuală; 

- starea de bine pe care o manifestă candidatul în timpul examenului; 

- capacitatea de formulare a unor răspunsuri corecte, pertinente și argumentate la 

întrebările adresate în timpul interviului; 

- capacitatea de transpunere în rol în cazul situațiilor expuse în biletele de examen 

- gândire creativă și capacitatea de adaptare la situație în timp real; 

- logica argumentației și exprimarea corectă în limba română. 

 

Examinarea fiecărui candidat se face de către membrii comisiei, care apreciază în mod 

independent răspunsurile. Rezultatele sunt consemnate în borderourile de notare. 

Interviul va fi notat cu Admis/Respins. Nu se admit contestații în ceea ce privește notarea 

candidaților. 

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, vor fi 

afișate la avizierul D.P.P.D. și/sau pe pagina web a U.N.A.B. în termen de 3 zile lucrătoare de la 

încheierea perioadei de intervievare. 


