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Procedură de înscriere DPPD pentru studenții admiși la 

programele de studii din cadrul sesiunilor de admitere la licență 

și la master 2021 

 

Candidații care au fost admiși la programele de studii din cadrul sesiunilor de admitere la 

licență și master, au posibilitatea de a se înscrie la programul de formare psihopedagogică direct 

din contul de candidat creat în cadrul sesiunilor de admitere din anul curent. 

După conectarea în platforma de admitere (https://admitere.ulbsibiu.ro) din pagina „Dosarele 

mele”, unde se regăsesc toate dosarele depuse pe platforma de admitere, pentru dosarul cu 

opțiunea admisă se va regăsi și posibilitatea înscrierii la programul de formare 

psihopedagogică. 
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Pași pentru înscrierea la programul de formare psihopedagogică: 

1. În pagina „Dosarele mele”, după finalizarea etapei de confirmare loc, se poate realiza 

înscrierea la programul de formare psihopedagogică. Pentru înscriere se va apăsa 

butonului „Mă înscriu la programul de formare psihopedagogică”. 

 
 

 

2. După apăsarea butonului, se va deschide o pagină destinată vizualizării (descărcării) 

documentelor încarcate în prealabil în etapa de înscriere a dosarului.  

Tot în cadrul acestei pagini de înscriere, se vor adăuga documentele specifice înscrierii 

la programul de formare psihopedagogică: 

• Formular Online Nivel 1 (fisier *.jpg,*.pdf)  - pentru înscrierea la nivel 1 

• Formular Online Nivel 2 (fisier *.jpg,*.pdf) - pentru înscrierea la nivel 2 
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3. Înscrierea la DPPD se va finaliza prin bifarea textului „Declar ca am verificat toate 

fișierele încărcate și confirm că acestea respecta cerințele” și prin apăsarea butonului 

„Salvează” din cadrul paginii de înscriere. 

După înscriere, în pagina „Dosarele mele” va fi afișat stadiul în care se află dosarul 

pentru înscriere la DPPD. 

 



Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic 

 

În cazul în care documentul specific înscrierii la DPPD nu este conform și este invalidatd e 

către comisia de admitere, vei fi informat prin email care este motivul invalidării dosarului 

DPPD, și de asemenea, în pagina „Dosarele mele” va fi evidențiat motivul, fiind posibilă și 

corectarea dosarului din aceiași pagină. Documentul se poate reîncărca. 
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După corectarea dosarului, acesta se va retrimite prin bifarea textului „Declar că am verificat 

toate fișierele încărcate și confirm că acestea respectă cerințele” și prin apasarea butonului 

„Salveză”. 

În situația în care dosarul este valid, atunci în pagina „Dosarele mele”,  statusul opțiunii 

aferente programului de formare psihopedagogică va fi evidențiată ca atare.  

 

 


