
 

GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 25-31 august 2017 

pentru profesorii care au pe diploma de licență specializările regăsite la rubrica  

 atribuții de perfecționare 

= pentru specializările ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE, PROFESORI 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR, vă rugăm să vă adresați D.F.P. - 021 3181550 = 

 

C U R S U R I  d e  P R E G Ă T I R E 

pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 25-31 august 2017 

 

 FIZICĂ (Facultatea de Fizică, Platforma Măgurele): 28 iunie-01 iulie 2017 

 LITERE (Facultatea de Litere): 03-06 iulie 2017 

 ENGLEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Pitar Moș): 03-09 iulie 2017 

 BIOLOGIE (Facultatea de Biologie) : 10-14 iulie 2017 

 CHIMIE (Facultatea de Chimie): 10-14 iulie 2017 – dacă minimum                               

5 candidați confirmă online participarea la cursuri pe adresa de e-mail:                         

chimie. secretariat@g.unibuc.ro până pe data de 5 iulie 

 FRANCEZĂ (Facultatea de Limbi Străine, Str. Edgar Quinet): 10-15 iulie 2017 

 MATEMATICĂ, INFORMATICĂ (Facultatea de Matematică și 

Informatică): 25-28 iulie 2017 – dacă se formează o grupă de 10 candidați  

 Nu se organizează cursuri pentru alte specialități decât cele menționate mai sus; 

 Cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II nu sunt obligatorii; 

 Taxa de participare la cursuri este 100 lei. Aceasta se achită la Casieria de la 

subsolul Facultății de Drept;  

 Înscrierea la cursurile de pregătire se va face la facultatea respectivă, în prima 

zi de curs, pe baza chitanței; 

 Adeverințele de participare la cursurile de pregătire se elibereaza de către 

facultatea organizatoare, imediat după finalizarea acestora.  

 

 



EXAMENUL pentru obținerea GRADULUI DIDACTIC II, 

sesiunea 25-31 august 2017 

 

- se va desfășura conform Metodologiei aprobate prin OM 5561/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și a Legii educației naționale nr. 1/2011,                      

cu modificările și completările ulterioare; 

- este fără taxă; 

 locul și ora desfășurării examenului vor fi anunțate ulterior; 

  probele și datele de examen:  

  Proba 1:   Metodica predării specialității --- luni, 28 august 2017 

Proba 2:   Pedagogie - oral --- miercuri, 30 august 2017 

 

  Candidații înscriși la examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 2017, sunt 

rugați să urmărească pe site-ul nostru, începând cu data de 10 iulie 2017, dacă dosarele 

de înscriere la examen au fost transmise de ISJ-uri/ISMB și îndeplinesc condițiile de 

participare la examen; 

  Termenul limită de primire a dosarelor este 03 iulie 2017; 

  Lista dosarelor primite va fi actualizată la sfârșitul fiecărei zi de lucru, după data de 

10 iulie a.c. 

  Candidații care nu au dosarele complete, nu vor fi înscriși în catalogul de 

examen și nu vor participa la examen în această sesiune. 

  Candidații care au pe diploma de licență specializarea pedagogie pot susține a doua 

probă la:  psihologie – dacă funcționează la școli gimnaziale/licee teoretice 

                                                                 sau  

                         psihopedagogie specială – dacă funcționează la școli speciale 

  Această opțiune va fi adusă la cunoștința președintelui comisiei în ziua de examen; 

  Programele pentru examenul de grad didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului 

Educației Naționale (www.edu.ro/resurse umane/direcţia resurse umane, evoluție și 

performanță în cariera didactică/programe).  

 Vă reamintim că informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE SI PENTRU 

INVATATORI – EDUCATORI - PROFESORI INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI      

PREȘCOLAR (accesati http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didactice sau sunați la 

021 318 15 50). 

http://www.edu.ro/resurse
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c183/
http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c183/

