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În atenția candidaților înscriși la examenele de obținere a gradului didactic I în învățământ

PLANIFICARE COLOCVIU GRAD I
SERIA 2018-2021
Nr. Centrul de perfecționare
crt.
1
Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași

2

Universitatea București

Data și ora desfășurării

Locația/locațiile

Informații

04 februarie 2019 ora
9,00

Sediile facultăților de
profil

Se va anunța

Sediile facultăților de
profil

Cadrele didactice înscrise pentru a susține
probele acestui examen în seria 2019 –
2021, vor depune la secretariatele
facultăţilor cererea privind opţiunea pentru
tema lucrării metodico-ştiinţifice,
bibliografia minimală privitoare la tema
aleasă, un plan/abstract al lucrării, precum
şi dovada achitării taxei de admitere şi
susţinere a colocviului în vederea
acordării gradului didactic I (HS nr.
13/30.05.2013), taxă in valoare de 200 lei,
plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă:
105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi),
zona: Facultatea de ..........
Planificarea datelor și a locațiilor, precum și
detaliile se află pe site-ul Universității
București:
http://www.unibuc.ro/n/organizare/birou-perf/

3

Universitatea ”Vasile
Alecsandri” Bacău

04-06 februarie 2019

Se va anunța ulterior

4

Universitatea de Arte ”George
Enescu” Iași

1 februarie 2019

Sediile facultăților de
profil

Universitatea ”Dunărea de Jos”
Galați

planificarea vafi
DDPD, strada Gării
disponibilă pe site-ul
nr. 63-65
www.dppd.ugal.ro la
secţiunea Perfecţionare
- gradul didactic I

5

ora 10:00, Educaţie
plastică
ora 11:00, Educaţie
muzicală specializată –
Instrumente/ Canto
ora 12:00, Educaţie
muzicală generală

Nu se percepe taxă
Inscrierea este in perioada 07-21 ianuarie 2019
Planificarea va fi postată pe site-ul
universității: http://www.ub.ro/dppd/programede-formare-psihopedagogica/program-deformare-continua/gradul-i
Detaliile se află pe site-ul universității

Inscrierea este in perioada 21-25 ianuarie
2019.
Plata taxei se poate face la casieria
Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi
sau prin mandat poştal / ordin de plată cu
specificarea următoarelor date: numele
candidatului din certificatul de naştere
(numele după căsătorie), iniţiala tatălui,
prenumele şi CNP-ul candidatului, în
contul IBAN
RO75TREZ30620F330500XXXX, cod
fiscal 3127522, deschis la Trezoreria
Municipiului Galaţi, cu destinaţia
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
şi precizarea că suma în cuantum de 300
Ron reprezintă taxa de înscriere la
colocviul de grad didactic I.

6

Universitatea ”Ovidius”
Constanța

07 februarie 2019profesori
08 februarie 2019învățători, educatori
ianuarie-februarie 2019

Bvd. Mamaia nr. 124

Taxa este de 150 ron, iar înscrierea este în
perioada 17-20 decembrie 2018

7

Universitatea București- DPIPP
Focșani

sediul DPIPP din
strada Mărășești nr.
50

Academia de Studii Economice
București

ianuarie-februarie 2019

Amfiteatrul MI

Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară București

ianuarie-februarie 2019

Se va anunța ulterior

Cererea se depune la secretariatul DPIPP
Focșani, situat în incinta Liceului ”G.G.
Longinescu”, din strada Mărășești, in
perioada 08-28 ianuarie 2019
Planificarea datelor și a locațiilor, precum și
detaliile se află pe site-ul
http://dppd.ase.ro/colgrI
Planificarea datelor și a locațiilor, precum și
detaliile se află pe site-ul universității

8

9

