PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE la GRADUL DIDACTIC I SESIUNEA FEBRUARIE 2021

1. Perfecţionarea cadrelor didactice prin gradul didactic I se realizează în
conformitate cu O.M. nr. 5561/07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 1 – 7 februarie 2021.
Programarea detaliată pe specializări, zile şi ore va fi disponibilă pe site-ul https://www.upgploiesti.ro/ro/noutati-dppd la secţiunea Noutăţi, după finalizarea înscrierii candidaţilor,
începând cu data de 30 ianuarie 2021.
3. Organizarea comisiilor, tematica de examen şi conţinutul colocviului sunt conform
Anexei nr. 12 la OM nr. 5.561/2011 – Procedura de organizare şi desfãşurare a colocviului de
admitere la gradul didactic I.
4. Candidatul îşi poate manifesta, la momentul susţinerii colocviului, opţiunea de a
colabora cu un anumit coordonator ştiinţific, care îndeplineşte condiţiile de coordonare a
unei lucrări de gradul I.
5. La momentul susţinerii colocviului de admitere, candidaţii vor pregăti următoarele
documente:
a. argumentarea privind alegerea temei;
b. propunerea de structură/cuprins al lucrării metodico-știinţifice;
c. bibliografia specifică temei.
6. În contextul pandemiei și a recomandărilor oficiale de protecţie sanitară a
candidaţilor și a membrilor comisiilor, examenul de admitere la gradul didactic I se va
desfășura online, prin intermediul platformei Google Meet. Candidaţii vor primi pe email de
la președintele comisiei detalii privind linkul prin intermediul căruia pot participa la colocviu,
precum și detalii privind data și ora susţinerii colocviului. Pentru participare prin intermediul
linkului primit, pe calculatoare personale este suficientă utilizarea unui browser, în vederea
conectării la internet. Pe telefoane mobile este necesară instalarea în prealabil a aplicaţiei
Google Meet.

7. Evaluarea la colocviu se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele
colocviului nu pot fi contestate.
8. Candidaţii declaraţi respinşi se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul
şcolar următor. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea etapelor
precizate în metodologie (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 34, alin. 3-4).

9. Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în
funcţie de corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul
de competenţă a coordonatorului.
10. Alocarea temei și a conducătorilor ştiinţifici pentru candidaţii admişi la colocviu se
efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăşurarea examenului, prin consultarea
candidaţilor, avându-se în vedere criteriul menţionat la punctul anterior, precum şi
distribuirea raţională a numărului de lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia
definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători este stabilită de către conducerea
centrului de perfecţionare şi va fi afişată pe site-ul departamenului, în termen de cel mult 10
zile de la desfăşurarea colocviului. (Anexa la OM. 5561/07.10.2011, art. 35, alin. 5).
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