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INFORMARE
privind organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire în vederea
susținerii examenului de obținere a gradului didactic II de către personalul
didactic din învățământul preuniversitar

Biroul Formarea Profesorilor din cadrul Universității din București realizează
formarea continuă a personalului didactic prin organizarea cursurilor de pregătire și
a examenelor de obținere a gradelor didactic II și I la facultățile universității.
Programul de pregătire pentru examenul de obținere a gradului didactic II
cuprinde cursuri și activități aplicative în domeniile didacticii specialității și
pedagogiei și psihologiei educației, respectând programele în vigoare, aprobate de
Ministerul Educației, pe baza cărora se desfășoară examenul.
Cursurile de pregătire în vederea susținerii examenului de grad didactic II se
desfășoară online. Acestea nu sunt obligatorii și pot fi urmate de candidații care sunt
înscriși să susțină examenul de obținere a gradului didactic II la centrul nostru de
perfecționare.
Participarea candidaților la cursurile de pregătire nu garantează participarea
acestora la examenul de grad didactic II, în cazul în care dosarele de examen
transmise de ISJ-uri sunt incomplete.

Cursurile de pregătire pentru examenul de gradul didactic II se organizează
astfel:
I. la didactica specialității și pedagogie pentru candidații înscriși la specialitățile
Informatică, Matematică, Fizică, Chimie, Biochimie Tehnologică, Biologie,
Biochimie,

Ecologie,

Geografie,

Profesori

Documentariști,

Limba

Limba

și

și

Literatura
Literatura

Română,
Franceză,

Limba și Literatura Engleză, Învățământ Primar și Preșcolar, conform programelor
aprobate de Ministerul Educației.
Candidații care doresc să participe la cursurile de pregătire la specialitățile
mai sus-menționate vor achita taxa de participare, aprobată în ședința Consiliului
de Administrație a UB, de 300 lei (include atât cursurile de pregătire la Didactica
specialității, cât și cursurile de pregătire la Pedagogie). Aceasta se achită fie la
casieria universității, fie la orice bancă, prin ordin de plată în contul
RO26TREZ70520F330500XXXX (CUI 4505502), deschis la Trezoreria Sector 5.
Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele mențiuni:
- taxă cursuri de pregătire gradul didactic II, sesiunea 2022;
- facultatea pentru care se plătește
- numele și prenumele candidatului;
II. la pedagogie pentru pentru candidații înscriși la specialitățile: Istorie, Filosofie,
Sociologie, Administrație Publică, Științe Politice, Psihologie, Psihopedagogie
Specială, Teologie Ortodoxă/Romano-Catolică/Baptistă, Limbi și Literaturi Străine
(Latină, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Germană, Maghiară, Rromani, Turcă,
Ucraineană, Slovacă, Chineză), conform programei aprobată de Ministerul
Educației prin O.M. nr. 2687/2007.
Taxa de participare este 150 lei. Aceasta se achită fie la casieria universității,
fie la orice bancă, prin ordin de plată în contul RO26TREZ70520F330500XXXX
(CUI 4505502), deschis la Trezoreria Sector 5.
Pe ordinul de plată se vor face obligatoriu următoarele mențiuni:
- taxă cursuri de pregătire gradul didactic II, sesiunea 2022;
- Facultatea de Psihologie și Științele Educației;
- numele și prenumele candidatului.

Calendarul cursurilor de pregătire pentru examenul de obținere a
gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2022 și persoanele de contact:
Specialitatea

Perioada desfășurării
cursurilor

Limba Română

28-30 iunie 2022

Litere

Profesori Documentariști

28 și 30 iunie 2022

Limbi Străine

Lb. Engleză

04-07 iulie 2022

Conf. univ. dr. Anidora Gabriela Brozbă gabriela.brozba@lls.unibuc.ro

Biologie

Biologie, Biochimie,
Ecologie

04-08 iulie 2022

Prof. univ. dr. Paulina Anastasiu

paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

Facultatea de Psihologie și
Științele Educației

Învățământ
Primar&Preșcolar

04-08 iulie 2022

Conf. univ. dr. Silvia Făt

silvia.fat@fpse.unibuc.ro

Limbi Străine

Lb. Franceză

04-09 iulie 2022

Conf. univ. dr. Sonia Berbinski

soniaberbinski@yahoo.com

Fizică

Fizică

05-06 iulie 2022

Conf. univ. dr. Cristina Miron

cmiron_2001@yahoo.com

Geografie

Geografie

11-13 iulie 2022

Lect. univ. dr. Mioara Clius

mioara.clius@geo.unibuc.ro

Chimie

Chimie

11-14 iulie 2022

Prof. univ. dr. Delia Popescu

delia.popescu@chimie.unibuc.ro

Matematică și Informatică

Matematică

26-28 iulie 2022

Secretar Nicoleta Ostaciuc

secretariat@fmi.unibuc.ro

Facultatea

Persoana de contact/Observații
Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian

tinasamihaian@gmail.com

Conf. univ. dr. Simona Antonescu

smantonescu2020@gmail.com

Se organizează numai dacă se formează o grupă de 10-15 candidați

Facultatea de Psihologie și
Științele Educației

Pedagogie
(pt toate specialitățile)

18-22 iulie 2022

Conf. univ. dr. Silvia Făt

silvia.fat@fpse.unibuc.ro

Înscrierea la cursurile de pregătire are loc în perioada 01-27 iunie 2022,
Candidații care doresc să participe la cursuri vor transmite pe adresa de email
graduldidactic2@perfectionare.unibuc.ro, următoarele documente:
• fișa de înscriere - formular disponibil accesând link-ul https://unibuc.ro/wpcontent/uploads/2022/05/fisa-inscriere-cursuri-pregatire-pt-gradul-didactic-II.pdf sau
link-ul https://unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/ (pentru formularul în
format editabil);
• copie certificat de naştere/căsătorie;
• documentul privind dovada taxei de participare la cursuri.
Candidații înscriși la cursurile de pregătire vor primi de la responsabilii de curs,
pe adresa de email cu care s-au înscris, link-ul de desfășurare a cursurilor, precum
și alte informații necesare referitoare la desfășurarea acestora.
Candidații care urmează cursurile de pregătire pentru gradul didactic II vor
primi o adeverință de participare la cursuri.

