Anexa 6

LISTĂ DE VERIFICARE DOSAR CANDIDAT
A. Candidatul ............................................................................................................................................
B. Disciplinele solicitate .............................................................................................................................
...........................................................................................................................
C. La facultatea/departamentul ...............................................nivel studii .............................................
D. Documente existente în dosar:
1. Cerere de înscriere la concurs
DA
NU
2. CV EUROPASS/ID*
DA
NU
3. Copie CI
DA
NU
4. Copie diplomă** de Licenţă1
DA
NU
NOTA2 .....................
Copie Supliment la diploma de licenţă DA
NU
NOTA3 .....................
5. Copie diplomă** Master4
DA
NU
NOTA2 .....................
Copie Supliment la diploma de master DA
NU
NOTA3 .....................
5
6. Copie diplomă** Doctor sau ordinul ministrului
DA
NU
7. Adeverinţă** doctorand6
DA
NU
7
8. Modulul psiho-pedagogic
DA
NU
9. Traseu profesional
DA
NU
10. Adeverință angajator privind acceptarea calităţii de cadru didactic asociat candidatului
DA
NU
11. Declaraţie pe proprie răspundere cu numărul de ore prestate la alte entități
DA
NU
12. Rezumat teza de doctorat
DA
NU
13. Fişă de verificare a standardelor naţionale
DA
NU
14. Fişă de verificare a standardelor universităţii
DA
NU
15. Listă lucrări ştiinţifice şi publicaţii 8
DA
NU
16. Recunoaştere în domeniu (min. 3 recomandări)
DA
NU
17. PV interviu departament 9
DA
NU
18. Abilităţi pedagogice şi ţinută morală corespunzătoare (dacă s-au efectuat evaluări de către
studenţi pe Platforma UEMR de evaluare a cadrelor didactice)10
DA
NU
NU S-AU FĂCUT EVALUĂRI

Data:

Semnături:
Director departament:_____________________________
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Observaţii generale
* pentru ID este necesara si completarea unui CV specific
** diplomele trebuie să corespundă structurii postului
nu este necesară pentru absolvenţii studiilor de lungă durată
standard minim 9,00
3
standard minim 8,00
4
sau diplomă de studii de lungă durată
5
necesar pentru post de lector/şef de lucrări, conferenţiar şi profesor
6
necesar pentru post de asistent
7
Art. 238 din LEN nr. 1/2011
(1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au
obligaţia să absolve cursurile unui masterat didactic cu durata de 2 ani ori programele de
formare psihopedagogică de nivel I, respectivi II, acreditate conform legii.
… alin (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 58 al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 49 din
26 iunie 2014, publicată în MO nr. 486 din 30 iunie 2014.
(1_1) Programele de formare psihopedagogică de nivel I si II pot fi urmate pe parcursul
studiilor universitare de licenţă, respectiv master sau în regim postuniversitar.
Alin. (1_1) al art 238 a fost introdus de pct. 59 al art.I din O.G. nr. 49 din 26 iunie 2014,
publicată în M.O. nr. 486 din 30 iunie 2014.
(1_3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de
lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare
psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor:
psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la
specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.
Alin. (1_3) al art. 238 a fost introdus de pct. 59 al art. I din O.G. nr. 49 din 26 iunie 2014,
publicată în M.O. nr. 486 din 30 iunie 2014.

1

2

Art. 1, alin. 2 din OMECTS nr. 5745 din 17.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de
organizare şi funcţionare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării
competenţelor pentru profesia didactică;
(2) Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:
a) nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi
didactice în învăţământul obligatoriu (preşcolar, primar şi gimnazial), cu condiţia acumulării unui
minim de 30 de credite transferabile din Programul de formare psihopedagogică;
b) nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe
posturi didactice în învăţământul nonobligatoriu (liceal, postliceal şi superior), cu satisfacerea a
două condiţii:
(i) acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din Programul de formare
psihopedagogică,
(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.
8
se vor depune anexă maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului în format
electronic
9
semnat de către toţi membrii Comisiei de concurs
10
În cazul candidaţilor care au mai realizat activităţi didactice la UEMR, în calitate de cadre
didactice asociate şi care au fost evaluaţi de către studenţi în raport cu modul de susţinere a
acestora, dosarul de concurs va conţine şi o copie a rezultatului ultimei evaluări (preluată din
Raportul CEAC, publicat pe pagina Web a Universităţii)
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