IMPORTANT
GRADUL 1 SERIA 2016-2018

Colocviul de admitere va avea loc vineri, 12 februarie 2016,
ora 9.00, Amfiteatrul 3MI, Cladirea Mihail Moxa. Taxa de susţinere a
colocviului este de 200 lei şi se achită la casieriile ASE (în Complexul
Mihail Moxa nu exista casierii, deci taxa se va achita în clădirea
Ion Angelescu din strada Căderea Bastiliei aflată în Piaţa
Romană). La colocviu trebuie sa vă prezentaţi cu planul lucrării pe
care intentionaţi să o realizaţi.
- Colocviul se va desfasura conform unei programari ce va fi stablita, candidatii fiind rugati sa
se prezinte cu cel putin 30 - 40 minute inainte de ora afisata. De asemenea, candidatii se vor
prezenta la colocviu cu planul lucrarii pe care intentioneaza sa o realizeze.
- Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie să fie o probă autentică de competenţă
pedagogică, selectivă şi relevantă, menită să promoveze cadrele didactice care manifestă
disponibilităţi pentru inovarea procesului de învăţământ, creativitate în modul de gândire si
acţiune pedagogică, rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă.
Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:
1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice
Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa
teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse
în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg
teoretico-metodologic şi practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările
menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în
tratarea lucrării etc.
2. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o
implică elaborarea lucrării
Examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe
care candidatul intenţionează s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de
explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa
personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în
elaborarea lucrării etc.

3. Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective, cu referire specială la
conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare
specifice temei propuse.
Alte precizări cu privire la colocviul de admitere:
1. Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi de a
soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.
1. Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.
3. Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
4. Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării
candidaţilor din ziua respectivă.
- Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează în perioada cuprinsă între 15 februarie a anului
şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi 31 august a anului şcolar următor.
Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific
desemnat de instituţia de învăţământ - centru de perfecţionare care organizează examenul.
Conducătorul ştiinţific poate fi un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector
universitar doctor, având specialitatea în care candidatul susţine examenul;
Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie
de două criterii, respectiv:
a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-ştiinţifice şi domeniul de
competenţă al coordonatorului;
b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de
centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator.
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 mai sus, precum şi distribuirea
raţională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia definitivă a
repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de conducerea centrului de perfecţionare
şi este comunicată candidaţilor în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea colocviului de
admitere

