IMPORTANT!
Înainte de a începe completarea cererii
citiţi cu atenţie instrucţiunile din partea de jos a
paginii, deoarece completarea incorectă a
formularului va avea drept consecinţă
întocmirea greşită a certificatului şi,
deci, anularea lui.

Nr. certificatului ___________
Nr. matricol _________________

Către
RECTORATUL UNIVERSITĂŢII "BABEŞ-BOLYAI"

Subsemnatul (a)1 _________________________________________________
fiul (fiica) _______________________ şi _______________________, născut (ă) la
data de: anul
în

localitatea

____________, luna_____________________, ziua ____________,
___________________________,

jud.

cetăţean al statului2_______________________________

__________________,

domiciliat (ă) în localitatea

____________________________, strada _______________________, nr. ________,
judeţul __________________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba eliberarea Certificatului
de atestare a competenţelor profesionale.
Menţionez că am absolvit Facultatea de________________________________,
specializarea______________________________, forma de învăţământ3___________,
în anul universitar ______________şi am susţinut examenul de certificare în sesiunea
februarie 2018, a cursului postuniversitar Terapia şi activităţile asistate de animale pentru
persoane cu nevoi speciale.

Menţiuni speciale ____________________________.

Data ________________

1

Semnătura _________________

Numele, toate iniŃialele prenumelui tatălui şi toate prenumele absoventului se vor scrie, obligatoriu,
după certificatul de naştere, citeţ, cu litere mari de tipar, respectând ordinea în care sunt înscrise în
certificatul de naştere. (Exemplu: POP GH. I. DAN-VICTOR-IOAN).
2
Se va completa numai de către absolvenţii cetăţeni străini.
3
curs cu frecvenţă, seral, frecvenţă redusă sau la distanţă.

U n i v e r s i t a t e a " B a b e ş - B o l y a i " C l uj - N a p o c a
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

REZULTATELE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE

PROBA4

I.Proiect de atestare a competenţelor profesionale: titlul
Elaborarea unui program de intervenţie asistată de animale pentru persoane
cu nevoi speciale

REZULTATUL 5:
Nota la proiectul de atestare a competenţelor profesionale: ____________________

MEDIA GENERALĂ DE PROMOVARE: ____________________ _______________

CONDUCEREA FACULTĂŢII CERTIFICĂ AUTENTICITATEA ŞI EXACTITATEA
DATELOR DE MAI SUS.

DECAN,

SECRETAR SPECIALIZARE,

L.S .

4
5

Denumirea probelor la care s-au susţinut examenele (I - disciplina fundamentală)
Nota (în cifre şi litere)

