
 

 
Strada Griviței, Nr. 1, Targu-Jiu, 210126, Gorj, Romania 

 Tel: +40 253 223188, Fax: +40 223188 

  E-mail: dppducb@gmail.com 

 

 

Taxe și facilități  

la Programele de formare psihopedagogică, 

Nivelurile I și II 

 

Programul de formare psihopedagogică oferit de către Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic poate fi urmat în regim de subvenție de la bugetul de stat sau în regim cu 

taxă. Pentru studenții / masteranzii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu regimul 

studiilor în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este același cu cel pe 

care studentul îl are în cadrul programului de studiu la care este înmatriculat.  

Absolvenții studiilor universitare de licență/master pot urma programul de formare 

psihopedagogică în regim postuniversitar oferit de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic numai cu taxă. 

Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabilește 

anual de Senatul universității.  

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere: 

 NIVELUL I:  

- taxă înscriere admitere – regim postuniversitar: 100 lei; 

- taxă înscriere admitere – studenți UCB: 20 lei. 
 

 NIVELUL II:  

- taxă înscriere admitere – regim postuniversitar: 100 lei; 
- taxă înscriere admitere – masteranzii UCB: 20 lei. 

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere candidații care se regăsesc 

în una din următoarele situații: 

a) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 

b) copiii angajaților, angajații, soțul/soția angajaților Universității „Constantin Brâncuși” din 

Târgu-Jiu; 

c) candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, 

copiii eroilor-martiri ai Revoluției, precum şi candidații răniți în timpul Revoluției din Decembrie 

1989; 

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare 

prezentate de candidați cu aprobarea scutirii de către comisia de admitere. 
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Taxa de școlarizare 

la Programul de formare psihopedagogică, 

Nivelul I-studenți și Nivelul II-masteranzi 

 

- Taxa de școlarizare pentru Nivelul I-studenți – 500 lei, 

- Taxa de școlarizare pentru Nivelul II-masteranzi – 700 lei; 

Studenții și masteranzii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu care 

ocupă loc fără taxă la facultate, vor avea același regim și la DPPD. 

 

 

 

Taxa școlarizare 

la Programul de formare psihopedagogică, 

Nivelul I și II regim postuniversitar 

 

- Taxa de școlarizare pentru Nivelul I-regim postuniversitar – 1600 lei; 

- Taxa de școlarizare pentru Nivelul II-regim postuniversitar – 1600 lei; 

 

 

 


