
PERFECŢIONARE  
GRADUL DIDACTIC II – AUGUST 2022 

http://history.uaic.ro/perfectionare‐2/gradul‐II/ 

 

În acest an, cursurile de pregătire vor fi tutoriate, se vor desfăşura on-line, vor fi gratuite şi vor avea un 
număr de 12 ore (6 ore pentru specialitate şi metodica predării acesteia; 6 ore pentru pedagogie). 

Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 
şi sunt valabile la nivel naţional. Programele de perfecţionare sunt publicate pe pagina de web a Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar - Resurse umane, Formare Continuă. 

Proba scrisă: Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate – 26 august 
2022. Comisia centrală va stabili şi comunica, ora de desfăşurare, în data de 25 august a.c. 

Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) ore din momentul primirii subiectelor.  
Proba orală: Pedagogie - 31 august 2022. Se va desfăşura în intervalul orar 8-20. 
 

 Candidaţii se vor prezenta la sala de examene la orele …… cu buletinul/cartea de identitate precum şi cu 
dovada schimbării numelui, dacă este cazul. 

Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de 
culoare albastră. 
 În timpul examenului, telefoanele mobile se închid.  

 Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, nota minimă de promovare a 
fiecărei probe este 8.00 (opt). 

Calculul mediei de promovare rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba 
scrisă + nota la proba orală. Nota minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II 
este 8,00 (opt). 

Eventualele contestaţii se pot depune începând cu ora 12 a zilei de 29 august la secretariatul facultăţii şi 
se vor finaliza în data de 30 august ora 12. Acestea se adresează preşedintelui comisiei de examinare. 
 În contestaţie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele 
la care candidatul consideră că a fost subevaluat. 

Cadrele didactice înscrise, pentru a susţine probele acestui examen în sesiunea august 2022, vor depune 
sau vor trasmite pe email, la secretariatele facultăţilor, dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor 
de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 
150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01(licenţă zi), zona: Facultatea de 
Istorie. 

Declaraţia pe propria răspundere, Anexa 1 – protecţia datelor şi Chitanţa taxă se pot transmite la 
adresa de mail: c.goncescu@yahoo.com – până la data de 19 august 2022, orele 12.00. Chitanţa originală se depune 
în format fizic la secretariatul facultăţii înainte de intrarea în sala de examene. 

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului 
didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi 
plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.  

 Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii: uaic.ro/studenti/cazare/, 
cazarea în perioada vacanţei de vara. 


