
 

REEXAMINARE ANII I şi II 

 

Specializările înscrise la DPPD: Modulul de formare psihopedagogic, Nivel I, Zi 

 

 

Data examenului: luni, 18 iulie 2022, ora 9:00.  

Platforma educationala  Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3anTU0JFH4iNkct33Gqp653uwH-

LZITtdgXRLLkVF700g1%40thread.tacv2/1654628720757?context=%7b%22Tid%22%3a%220

ae86a88-e993-4850-9db2-1ff1884f9c8a%22%2c%22Oid%22%3a%227a0d43e6-d34d-4e93-92e0-

ac68f63d98c0%22%7d 

 

Vă rog să vă conectati cu 15 minunte mai devreme pentru a fi siguri ca nu sunt probleme de logare. 

 

Stimaţi studenţi, 

Ţinând cont de Procedura privind evaluarea on-line a studenților din cadrul UOC, vă informez că la 

disciplina Psihologia Educației condiţiile de participare şi finalizare sunt următoarele: 

A. Întocmirea  Portofoliului de examen care cuprinde:  

1. Proiectul/referatul  realizat pe baza temelor propuse 

2. Portofoliul cu temele aplicative realizat pe baza cursurilor şi seminariilor. 

B. Participarea la evaluarea on-line scrisă sub forma testului grila din tematica cursurilor si 

seminariilor utilizând platforma Teams.  

Pentru alte detalii vă rugăm să consultați adresa:  

https://drive.google.com/drive/folders/1bb_lxGwqcro_EPCznOTxVOUmm2WPIsUW?usp=sharing 

 

Atenţie! 

 

În timpul evaluării on-line studentul: 

• nu poate părăsi sesiunea de examinare decât după ce a fost examinat, cu acordul cadrului 

didactic titular de disciplină 

• nu are voie să înregistreze ori să captureze ecranul fără acordul examinatorului titular de 

disciplină 

• este interzisă comunicarea studentului cu orice altă persoană, precum și folosirea altor aplicații 

decât cele indicate de cadrul didactic examinator.  

• nu poate folosi materialele on-line în sensul copierii, fotografierii sau reproducerii lor în alte 

scopuri decât examinarea la care participă.  

• trebuie să prezinte o ținută decentă în timpul examinării. 

• se va identifica cu ajutorul cărții de identitate, pe care o va prezenta/arăta examinatorului atunci 

când este strigat. 

 

Proiectul, portofoliul şi anexa 1 (Acordul prevederile Procedurii privind evaluarea on-line a 

studenților din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța) completată şi semnată+Copia carnetului 

de student/masterand + cererea de reexaminare semnata se trimit până la data de 16 iulie 2022 

folosind linkul de încărcare: https://forms.gle/CdHb1JzKnkNM3FLG7 

 

 

Lect.univ.dr. Carmen-Mihaela Băiceanu (Vărăşteanu) 
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