GRADUL DIDACTIC II
SESIUNEA AUGUST 2017
PROBELE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC II
PROFESORI
Zilele de desfăşurare a examenului
28 august 2017 – test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate;
30 august 2017 – proba orală de pedagogie care cuprinde şi elemente de psihologie şi de
sociologie educaţională.

ÎNVĂȚĂTORI-INSTITUTORI-PROFESORI PT. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Zilele de desfăşurare a examenului
-

28 august 2017– proba orală de pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie
educaţională;

-

30 august 2017– proba scrisă: metodica predării limbii şi literaturii române, metodica
predării matematicii.

EDUCATOARE - PROFESORI PT. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
Zilele de desfăşurare a examenului
-

28 august 2017– proba orală de pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie
educaţională ;

-

30 august 2017 – proba scrisă: metodica predării limbii române și literaturii pentru copii,
metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.

Conform prevederilor art. 5 din OMEN nr. 3129/01.02.2013, pentru promovarea examenului de
acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la testul din metodica
specialităţii şi, respectiv, la proba orală de pedagogie. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă
nu se pot prezenta la probele următoare.

Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este media
aritmetică a notei de la proba scrisă și a notei de la proba orală. Media generală de promovare a
examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).

Pentru participarea la examenul de obţinere a Gradului didactic II, sesiunea august 2017, 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, @ntre orele 8,30-12,30, sau prin mandat
poştal.
Datele de identificare pentru achitarea taxei prin mandat poştal:

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
PENTRU DIRECŢIA GRADE DIDACTICE-TAXĂ SUSŢINERE EX.GRD.II
COD IBAN: RO68TREZ29120F331700XXXX
COD FISCAL 4553380
TREZORERIA CRAIOVA
Chitanţa se prezintă comisiei la prima probă de examen (29.08.2017). Candidaţii care nu vor
prezenta chitanţa la prima probă nu se vor putea prezenta la următoarea probă.



Planificarea pe săli și orele vor fi afișate pe data de 25.08.2017



Listele cu candidații înscriși se vor afișa pe data de 21.08.2017

Afișat,
13.03.2017

