COLOCVIUL
de admitere la GRADUL DIDACTIC I, seria 2020-2022 – pentru PROFESORI –
se va desfăşura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2020. Datele exacte, precum locul și ora de
desfăşurare se vor afişa după ce vor fi stabilite de către facultăţi (cel târziu 07 ianuarie 2020).
Candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2020-2022, sunt rugaţi să
urmărească site-ul Biroului Perfecţionare, incepand cu data de 06 ianuarie 2020, unde va fi afișată
lista candidaților înscriși la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2020-2022.
Înscrierea la colocviul de admitere la gradul didactic I
– candidaţii trebuie să completeze, în perioada 08-15 ianuarie 2020, la Biroul Perfecţionare o
cerere tip de înscriere, care cuprinde: datele candidatului, titlul lucrării metodico-științifice,
minimum de bibliografie și, opțional, numele unui coordonator științific solicitat;
– cererea de înscriere se va completa numai după ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt
transmise Centrului nostru de perfecţionare de către ISJ-uri/ISMB (până la data de 15 ian.2020),
sunt verificate şi îndeplinesc condiţiile legale de participare la examen;
– candidaţii care nu completează, în termenul stabilit, cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în
catalogul de examen, prin urmare nu pot participa la colocviul de admitere la gradul didactic I,
seria 2020-2022;
– dosarele transmise Centrului nostru de perfecţionare după data de 15 ianuarie 2020, precum şi
cele adresate altor centre de perfecţionare nu vor fi luate în considerare şi vor fi restituite
Inspectoratului Școlar;
– dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de înscriere vor fi de asemenea
restituite Inspectoratului.
Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis,
respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.
Candidații declarați respinși la colocviu se pot reînscris pentru susținerea examenului în anul școlar
următor, prin depunerea unui nou dosare și parcurgerea tuturor etapelor.
Rezultatele colocviului, precum şi coordonatorii ştiinţifici aprobaţi în urma colocviului se vor afişa
pe site-ul nostru după 15 zile de la data susţinerii colocviului de admitere.
Candidaţii declarați admis la colocviul de grad didactic I, seria 2020-2022, vor lua legătura cu
coordonatorul ştiinţific aprobat pentru elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice, conform
Metodologiei în vigoare.
Pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I nu se percepe taxă.

