GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2014 – 2016
Extras din Metodologia privind formarea continuă .../31.X.2011
Art. 30(1)
Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de
înscriere în perioada 1 octombrie – 31 octombrie a anului şcolar în care se susține colocviul de
admitere – şi se depune la conducerea unității şcolare preuniversitare.
Art. 33
Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizează în fiecare an în perioada
15 ianuarie – 15 februarie şi se susține pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de
MECTS şi va conține 2 arii tematice:
Art.34 (2)
a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico‐ştiințifice
b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acesteia.
Art. 35 (2) Lucrarea metodico‐ştiințifică se elaborează în perioada cuprinsă între 15 februarie a
anului şcolar în care se susține colocviul de admitere şi 31 august a anului şcolar următor.
Art. 35 (11) Depunerea lucrărilor metodico‐ştiințifice se face la instituțiile de învățământ –
centre de perfecționare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s‐a
susținut colocviul de admitere, în forma scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv
pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate, pe propria
răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparține în întregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse
fără a fi citate şi fără 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.
(12) Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiințific.
(15) ... lucrarea trebuie să primească cel puțin nota 8(opt).
Tabelul nominal cu candidații care au dosarele complete va fi afişat în timp util pe site‐ul
facultății şi la afişierul facultății. Orice neconcordanță la datele afişate se va transmite urgent
la secretariat la nr. de telefon: 0232 20 11 56.
Taxa de participare la colocviul de admitere grad I, seria 2014 – 2016, în cuantum de 200 lei,
se va achita la orice sucursală BRD menționând următoarele: 105/01/ Istorie. Chitanța se
depune la secretariatul facultății înainte de intrarea la colocviu.
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