ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II STUDII LICENȚĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT – CU FRECVENȚĂ (IF)
Examenele din sesiunea de vară se susțin online, conform structurii anului universitar în curs, în perioada 31 mai – 28
iunie 2020. Modalitatea de evaluare va fi stabilită de către fiecare profesor titular, pentru fiecare disciplină de studii.
Restanțele / diferențele din anul I (sem II) vor fi susținute în perioada 31 mai-28 iunie 2020, conform programărilor
de la anul I. Cererile pentru susținerea acestor examene se transmit pe adresa de e-mail a secretarului de an (vezi tabelul
de mai jos), însoțite de copia chitanței de achitare a 50 lei/disciplină, în perioada 18-22 mai 2020, specificând în mesaj:
numele și prenumele, programul de studii, disciplina.
Taxa/taxele se achită în contul BCR - RO51RNCB0076010452620069.
IMPORTANT!
În vederea susținerii examenelor restante, studenții sunt rugați să contacteze cadrele didactice titulare de disciplină, prin email, pentru a putea stabili modalitatea de evaluare (Adresele de e-mail ale cadrelor didactice pot fi vizualizate în tabelele
cu programarea examenelor din sesiune/anul I, afișată pe site-ul facultății).
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ!
Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 trebuie să fie achitată integral, pentru a vă putea prezenta la
examenele din sesiunea din vară. Studenții sunt rugați să transmită copia chitanței de achitare a taxei (ultima tranșă),
în cazul în care nu au transmis-o deja, pe adresa secretarului de an, specificând în mesaj: numele și prenumele, programul de
studii, disciplina, până la data de 20 mai 2020.
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program de studii
Psihologie, an II
Pedagogie, an II
Psihopedagogie specială, an II
PIPP București, an II
PIPP Buzău, an II
PIPP Focșani, an II

Secretar de an
Mirela Soare
Victorela Ionescu
Victorela Ionescu
Claudia Ceaușu
Elena Negoiță
Gina Florea

Adresa e-mail
mirela.soare@fpse.unibuc.ro
victorela.ionescu@fpse.unibuc.ro
victorela.ionescu@fpse.unibuc.ro
claudia.ceausu@fpse.unibuc.ro
elena.negoita@fpse.unibuc.ro
gina.ghimpu@fpse.unibuc.ro

