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NOTA 

CĂTRE, 

1 MIN·I·STERUL 
.... EDUCATIEI 
Îl CERCETĂRII 
J TINERETULUI 1 ŞI SPORTULUI 

unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru obţinerea gradului didacticI, seria 2013-2015 
la Universitatea din Oradea 

Vă informăm că Universitatea din Oradea organizează colocviul de admitere pentru 
candidaţii înscrişi la gradul didacticI, seria 2013-2015 în luna februarie 2013. 

Pentru mai multe detalii ataşăm adresa nr. 1413/07.12.2012 a Universităţii din Oradea, 
Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, înregistrată la ISJ 
Dolj cu nr. 10577117.12.2012. 

Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane, 
Prof. Mih -· ă STOICA 
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Cu deosebită plăcere vă informăm că programul 1 calendarul acţiunilor de peifecţionare pe 
anul şcolar 2012/2013 este următoml: 

COLOCVIUL DE ADMrTERE PENTRU GRADUL DIDACTIC !, 
seria 2013 - 2015 (cei care s-au înscris în perioada OI - 31.1 O. 2012) se va desfăşura începând 
cu ora 9,00, la sediul D.P.P.P.D. Qradea, {Clădirea Nouă et. III sala E307) conform 

• cit.'lrului prog:·an:: 

a). Pentru PROFESORI: VINERI 8 februarie 2013 
1. Ora 9,00- Aria curriculară Limbă şi comunicare: 

1.1. Limba şi literatura ROMÂNĂ- ora 9,00 

1.2. Limba şi literatura ENGLEZĂ- ora 10 

1.3. Limba şi literatura FRANCEZĂ şi Limba şi literatura GERMANĂ- ora 11 

2. Ora 12- Aria curriculară Om şi societate: 

2.1. Istorie- ora 12.00 

2.2. Geografie şi celelalte- ora 12.30 

3!· Ora 13- Aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 

3 .1. Matematică- ora 13 

3.2. Ştiinţe- ora 13.30 

4. Ora 14 - Aria curriculară Arte .. 

4.1. Arte plastice- ora 14 

4.2. Muzică- ora 14.30 

5. Ora 15- Aria curriculară Educaţie IIZică şi sport 

6. Ora 16 - Aria curriculară Teologie (ortodoxă şi baptistă) 

7. Ora 17 -Aria curriculară Tehnologii şi Educaţie tehnologică 

8; Ora 18- Profesor documentarist 



b). Pentru ÎNVĂŢĂTORI şi EDUCATOARE: 

SÂMBĂTĂ 9 februarie 2013 

Ora 9- Învăţători~ limba română 

Ora 10- Educatoare -limba română 

Ora 11 -Învăţători -limba maghiară 

Ora 12- Educatoare -limba maghiară 

*** Taxa de procesare este de 100 lei, plătibilă la serviciul taxe al Universităţii (candidaţii se 
vor prezenta cu chitanţa la colocviu). ' 

***Pentru colocviu cadrele didactice vor pregăti planul lucrării metodica- ştiinţifice. 

***Predarea lucrării- în formă definitivă- până în 31.08.2014. 
Vă reamintim specializările pentru care departamentul nostru este acreditat să orgamzeze 

activităţi de perfecţionare (inclusiv acţiuni de formare continuă): 

PROFESORI: 
~-------------------------------------------------------·-·r-··-·---------------------·------------------------,------------------------------------------------------------------------------------, 

i ./ Automatizi'i•-; şi i ./ Geografie i ./ Pedagogia a•-tpi · 
calculatoi-1: ; i / Informatică i ./ : edagogie muz: ală ' 

/ Biolog1e : ·/ Interpretare : ./ Pictură 
/ Canto instrumentală : ./ Profesor documentarist 
.,/ Chimie 
.,/ Design 
.,/ Drept 
.,/ Educaţie fizică 
"/ Educaţie tehnologică 
.,/ Electromecanică 
.,/ Electronică 
.,/ Electrotehnică 
"/ Energetică 
.,/ Filosofie 

i ./ Istorie i ./ Psihologie 
i ./ Kinetoterapie ! ./ Sculptură 
( ./ Limba engleză i ./ Ştiinţe economice (Management, 
i ./ Limba franceză Marketing, Finanţe bănci, 
i ./ Limba germană Turism şi servicii, Contabilitate, 
i ./ Limba română Tranzacţii internaţionale) 
i ./ Maşini unelte . i ./ Ştiinţe sociale 
j \~" ] V Matematică T.C.M. 
i ./ Mecanică fină i .,/ 
i i 

i ./ Mecanică i ./ 
i i 

Teologie baptistă 
Teologie ortodoxă 

/ Fizică 
- -----------·-··-··-··-··-··-·------------·-··-··-··-··-.i·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··j··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··- -

INSTITUTORI -învăţători, educatoare - (secţia română şi maghiară) 

Va rugăm ca în dosarele candidatilor înscrişi la examenul pentru obţinerea Gradului 

didactic 1 seria 2013 - 2015, să anexaţi şi Copia Cărţii de identitate pentru a putea folosi 

CNP în baza noastră de date şi să ni le trimiteţi pe adresa menţionată în antet. 

De asemenea vă rugăm să aveţi bunăvoinţa de a transmite informaţiile noastre tuturor unităţilor 
de învăţământ şi cadrelor didactice interesat~. ' 

***Informatiile pot fi găsite şi pe site-ul Universitătii din Oradea la www.uoradea.ro (click 
la departamente, D.P.P.P.D., calendar de pe1jecţionare 2013);/-:,;;;,;;i.90;_. 

J...Vo "/'· / ?~~::~:<, \~~. 
DIRECTOR D.P.P.~:P~3':~f~,'i:\ 
Pmf~i~.d<. FIMi~C 
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