GRADUL DIDACTIC II – Sesiunea AUGUST 2021
În conformitate cu prevederile OME nr. 3713/2021, candidații înscriși la
examenul de obținere a Gradului didactic II, sesiunea 2021, vor susține o
singură probă scrisă care va conține un subiect cu elemente de pedagogie și de
psihologie și un subiect cu elemente din didactica/metodica specialității.
Această probă se va susține pe data de 30.08.2021.
INFORMAȚII DESPRE PROBELE DE EXAMEN:
FUNCȚIA

PROBE DE EXAMEN

DIDACTICĂ
Probă scrisă- Elemente de pedagogie și de psihologie + elemente

PROFESORI

din didactica/metodica specialității.
ÎNVĂȚĂTORI,

Probă scrisă: Elemente de pedagogie și de psihologie + Metodica

INSTITUTORI,

predării

PROFESORI PENTRU

matematicii.

limbii

şi

literaturii

române,

Metodica

predării

ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR
EDUCATOARE –

Probă scrisă: Elemente de pedagogie și de psihologie +

PROFESORI PENTRU

Metodica predării limbii române și literaturii pentru copii,

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa

PREȘCOLAR

de copii.

PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II,
conform prevederilor art. 23 din OME nr. 3713/26.04.2021, nota de promovare este media
aritmetică a notelor obținute la cele două subiecte ale probei scrise și care nu poate fi mai mică de
nota 8 (opt).
PROGRAMELE VALABILE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC
II, SESIUNEA 2021, pot fi accesate:


pe site-ul Ministerului Educației, www.edu.ro (Învățământ preuniversitar-Resurse
umane-Formare continuă a personalului didactic - Materiale informative:
Lista_programe în vigoare grade didactice II și I.pdf; programe în vigoare aprobate

prin OMECT 2687 din 2007.zip; Programe în vigoare aprobate anterior OMECT
2687 din 2007.zip) sau


pe site-ul Universității din Craiova, secțiunea Învățământ-Grade didactice.

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE EXAMEN, CÂT ȘI LISTA CANDIDAȚILOR
ÎNSCRIȘI, A DOCUMENTELOR LIPSĂ DIN DOSAR, vor fi afișate pe site-ul Universității din
Craiova www.ucv.ro, secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri, în luna august, după
primirea și verificarea dosarelor de la Inspectoratele Școlare.
Candidații care nu au dosarele complete nu vor fi înscriși în catalogul de examen, prin
urmare nu vor susține examenul în această sesiune. Dosarele acestora urmând a fi returnate
Inspectoratului Școlar.
PENTRU PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE OBŢINERE A GRADULUI DIDACTIC II,
SESIUNEA AUGUST 2021, TAXA DE PROCESARE PENTRU EXAMEN ESTE DE 200
RON/CANDIDAT.
Taxa se poate achita la Casieria Universităţii din Craiova, lângă Facultatea de Agricultură,
Program Luni- Joi, între orele 8,30-12,30
Datele de identificare pentru achitarea taxei
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Str. A.I. Cuza, Nr.13
CUI (CIF) 4553380
Plata prin BRD în conturile:
RO48BRDE170SV46910431700 – virament bancar (plata online)
RO47BRDE170SV71982041700 – pt plata cu numerar, la ghișeu sau la
Casieria Universității din Craiova ( casieria se află lângă Facultatea de Agronomie-program
de luni până joi, între orele 8,30-12,30)
cu următoarele mențiuni: Taxă susținere gradul didactic II, august 2021, specializarea la
care se suține examenul, numele și prenumele din certificatul de naștere + numele de după
căsătorie.
Chitanţa se prezintă comisiei la intrarea în sala de examen.
În cazul candidaților care nu se prezintă la examen, din diferite motive sau care vor fi
respinși, taxa nu se restituie.


PLANIFICAREA PE SĂLI ȘI ORELE VOR FI AFIȘATE PE DATA DE 25 AUGUST 2021



LISTELE CU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI SE VOR AFIȘA PÂNĂ LA DATA DE 20 AUGUST 2021

UNIVERSITATEA

DIN

CRAIOVA,

PRIN

DEPARTAMENTUL

PENTRU

PREGĂTIREA

PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD), oferă:

Programe formare continuă gradul didactic II
În perioada 27 iunie-31 iulie 2021, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, Universitatea din Craiova organizează, în sistem on-line,
programe de pregătire pentru gradul didactic II, pentru specializările română,
engleză, învățători, educatoare. Programele sunt acreditate de Ministerul Educației,
având 25 de credite și 100 de ore fiecare.
Înscrierile se vor face prin trimiterea dosarului, pe adresa de mail a
responsabilului de program până la data de 15 iunie 2021. Acesta va conține
următoarele documente: 1. Fișă de înscriere (formular disponibil la:
https://dppd.ucv.ro/formare_continua.php); 2. Copie C.I; 3. Copie certificat naștere;
4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul); 5. Copii acte de studii (diplomă
bacalaureat - pentru absolvenții liceelor pedagogice, diplomă de absolvire și/sau
licență; foaie matricolă); 6. Adeverința de încadrare la locul de muncă în învățământ.
Responsabili programe:
Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul
didactic II, profesori – Limba engleză, Profesori-Limba și literatura română –
Conf. univ. dr. Ecaterina Sarah FRĂSINEANU, email: sarah.frasineanu@yahoo.com
Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul
didactic II, învățământ primar –
Conf. univ. dr. Mihaela Aurelia ȘTEFAN, email: stefan.mihaela25@yahoo.com
Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice, Program de pregătire pentru gradul
didactic II, învățământ preșcolar –
Conf. univ. dr. Florentina MOGONEA, email: mogoneaf@yahoo.com

Afișat,
28.04.2021

