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PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE PENTRU
OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I - SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2018 Perfecţionarea cadrelor didactice prin gradul didactic I se realizează în conformitate cu O.M. nr.
5561/07.10.2011 - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar.

• Colocviul

se va desfăşura în perioada ianuarie - februarie 2018. Programarea detaliată pe
specializări, zile şi ore se va afişa la secretariatul DPPD la secţiunea Perfecţionare -gradul didactic I,
după data de 22 ianuarie 2018.

• Modalitatea de organizare şi conţinutul colocviului sunt conforme anexei nr. 12 la OM nr. 5.561/2011 Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I.

• Cererea

(formular tipizat) cu opţiunile exprimate de candidat privind titlul lucrării metodicoştiinţifice şi coordonatorul ştiinţific al acesteia se va depune la Secretariatul DPPD în perioada
ianuarie-februarie 2018, de luni până vineri, între orele 10.00 - 15.00.

• Cererea va fi însoţită de copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la colocviul de admitere şi de un
dosar din plastic cu şină care conţine trei anexe prezentate sintetic, fiecare având maximum 2 pagini:
a) argumentarea alegerii temei,
b) propunerea privind structura / cuprinsul lucrării,
c)
lista cu bibliografia specifică temei.

• Plata taxei se poate face la casieria Universităţii de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad sau prin mandat
poştal / ordin de plată cu specificarea următoarelor date: numele candidatului din certificatul de naştere
(numele după căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele şi CNP-ul candidatului, în contul IBAN
RO74RNCB0015028152520001 CIF 14305480 deschis la Trezoreria Municipiului Arad, cu destinaţia
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad şi precizarea că suma în cuantum de 300 Ron reprezintă
taxa de înscriere la colocviul de grad didactic I.
• Dovada achitării taxei poate fi transmisă în 2 variante:
- depunere la Secretariatul DPPD din str. Cocorilor nr. 57 Arad;
- scanare şi transmitere prin e-mail la adresa dppd@uvvg.ro
• Conform prevederilor OM. 5561/07.10.2011, art. 34, alin. 2, pentru colocviu „tematica va fi alcătuită,
în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări
metodico-ştiinţifice;
b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia'"
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• Evaluarea la colocviu se face prin calificative, respectiv admis / respins. Rezultatele colocviului nu pot
fi contestate. Candidaţii declaraţi respinşi se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar
următor. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea etapelor precizate în
prezenta metodologie (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 34, alin. 3-4).
• Componenţa comisiilor pentru colocviu este următoarea:
■ un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea
pedagogie;
■ un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în
care candidaţii susţin examenul; (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 34, alin. 5).
• Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două criterii,
respectiv :
a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul de competenţă a
coordonatorului;
b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de
perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 35, alin. 4);
• Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se efectuează, într-o
primă etapă, imediat după desfăşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere
criteriile menţionate la alin. (4), precum şi distribuirea raţională a numărului de lucrări pe fiecare
profesor conducător. Situaţia definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de către
conducerea centrului de perfecţionare şi va fi comunicată candidaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la
desfăşurarea colocviului. (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 35, alin. 5);
• Fiecare candidat va alege pentru colocviu o temă din cele afişate sau va propune o altă temă din domeniu
şi va studia bibliografia recomandată, aferentă temei alese şi a celorlalte două domenii din conţinutul
colocviului (cercetarea psihopedagogică şi proiectarea didactică).
• Candidaţii vor prezenta comisiei la colocviu o propunere de plan al lucrării metodico-ştiinţifice şi
bibliografia selectată în funcţie de tema aleasă, nivelul şcolar, disciplinele sau ariile curriculare la care se
va face cercetarea în vederea elaborării viitoarei lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului
didactic I. Formularea temei şi planul lucrării vor fi concepute în spiritul Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (M.E.C.T.S prin OM nr. 5561/07.10.2011) care
precizează:
o Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de
maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă ca pe un furnizor de bune practici în mediul
educaţional şcolar. (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 18);
o Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice este o probă menită să pună în evidenţă capacitatea
candidatului de a evalua şi a valorifica experienţa didactică acumulată la catedră, de a investiga
folosind adecvat metodologia cercetării ştiinţifice şi pedagogice (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art.
35, alin. 1).
• Criteriile de elaborare şi evaluare a lucrării metodico - ştiintifice pentru obţinerea gradului didactic I
sunt prezentate în Anexa 13 la OM. 5561/07.10.2011.
•

Documentaţia actualizată pentru susţinerea colocviului, formularele tipizate şi alte informaţii vor fi afişate
pe site-ul www.dppd.uvvg.ro.

2

