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COLOCVIUL SE  ADMITERE LA  GRADUL  DIDACTIC  I, la  
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din  BRAŞOV, pentru SERIA  2012 – 2014 

 

În conformitate cu prevederile din Metodologia aprobată prin O.M. nr 5561/2011, .D.P.P.D. din 
Universitatea Transilvania Braşov organizează colocviul de admitere la gradul didactic I, în data de       
04 februarie 2012, începând cu ora  10, în corpul K (str. N.Bălcescu, nr.56), etaj I.  

● Colocviul de admitere se susţine pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de 
MECTS. 
Tematica este alcătuită, în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv: 
 1.Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări metodico-
ştiinţifice; 
 2.Teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia. 
 ●Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative. 
 ●Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, este următoarea: 
a) un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având 
specialitatea pedagogie; 
b) un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având 
specialitatea în care candidaţii susţin examenul. 
Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se stabileşte de către 

instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare şi se aprobă de către conducerile acestora. 
● Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează în perioada cuprinsă între 15 februarie a 

anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi 31 august a anului şcolar următor. 
Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific desemnat de 

instituţia de învăţământ - centru de perfecţionare care organizează examenul. Conducătorul ştiinţific poate 
fi un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care 
candidatul susţine examenul; 

● Situaţia definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de conducerea 
centrului de perfecţionare şi este comunicată candidaţilor în termen de cel mult 10 zile de la 
desfăşurarea colocviului de admitere. 

● Răspunderea pentru conţinutul şi calitatea lucrării metodico-ştiinţifice, precum şi pentru 
respectarea normelor juridice şi deontologice privind creaţia ştiinţifică şi drepturile de autor revine 
candidatului şi conducătorului ştiinţific. 

● Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile deînvăţământ - centre de 
perfecţionare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de 
admitere, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima 
pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din 
care să rezulte că: 

a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului; 
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie; 
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fară a fi 
citate şi fară a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale 
candidatului; 
d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs. 
● Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.  
● Lucrările metodico-ştiintifice depuse se înregistrează, cu număr şi dată, la secretariatul 

instituţiei de învăţământ - centru de perfecţionare. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar 
din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ unde urmează să se 
desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice. 

● Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen 
lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita 
amânarea depunerii lucrării metodico - ştiinţifice în anul şcolar următor. Candidatul aflat în această 
situţie va depune o cerere de amânare a probelor la ISJ/ISMB însoţită de următoarele documente 
justificative: adeverinţă eliberată de departamentul pentru pregătirea personalului didactic care să confirme 
promovarea colocviului de admitere, acordul scris al coordonatorului ştiinţific, şi documentele care 
justifică motivul amânarii. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - 
centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii acestei probe. 
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   NOU,  NOU,  NOU !!! 

 

► DIN  10 MARTIE  2012 -  ULTIMA  ŞANSĂ  PENTRU  CALIFICAREA  -  PROFESOR 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  PREUNIVERSITAR postobligatoriu !!! 

 

► Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, prin Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic (DPPD), organizează în perioada 10.032012 – 30.06.2012 CURSUL 

POSTUNIVERSITAR pentru PROGRAMUL DE STUDII PSIHOPEDA-GOGICE - NIVEL II (de 

aprofundare), pentru absolvenţii ciclului de licenţă,  promoţiile 2008 – 2011, care au finalizat 

programul de studii psihopedagogice - nivel I (iniţial). 

■ Cursul se poate organiza cu îndeplinirea condiţiilor de studii (masterand sau masterat, 

absolvirea nivelului I) şi a celor de eficienţă financiară, ceea ce presupune un număr de cel puţin 40 

cursanţi. 

■  Calendarul de înscriere a candidaţilor:  

a) Faza de preînscriere: 26.01 – 17.02.2012. Candidaţii  depun la secretariatul DPPD 

următoarele documente :  

 cerere de înscriere (tip);   

 copie legalizată după diploma de licenţă;  

 copie legalizată după certificatul de absolvire a programului de studii 

psihopedagogice nivel I; 

b) Faza de înscriere: 20.02 – 09.03. 2012. Candidaţii completează dosarul de înscriere cu 

următoarele documente:  

 chitanţa de plată (tranşa I, 400 lei );  

 copie act identitate; copie legalizată după certificatul de naştere;  

 copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);  

 copie după foaia matricolă/supliment la diplomă de licenţă;  

 copie după diploma de master/adeverinţă de student masterand;  

 copie după foaia matricolă la certificatul de absolvire a modulului, nivel I. 

■ Cursul postuniversitar se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada      

10.03.2012 – 30.06.2012. 

■ Curicula Programului de studii psihopedagogice Nivel II, este în conformitate cu  anexele la 

O.M.E.C.T. nr. 4316/2008 şi are alocate 252 ore şi 30 credite transferabile.  

■ Absolvenţilor li se eliberează Certificat de absolvire – nivel II,  tip MECTS. 

■ Programul de studii psihopedagogice se derulează în regim cu taxă, aceasta fiind de 1250 

lei/cursant.  

►Preînscrierea şi înscrierea se face la secretariatul D.P.P.D. (str. Nicolae Bălcescu, Nr.56, 

etaj I, sala K I 13)  de  luni până vineri  între orele 12 – 15. 


