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Dragi colegi, 

Biroul Formarea Profesorilor din cadrul Universității din 
București coordonează formarea continuă a personalului 
didactic prin organizarea cursurilor de pregătire pentru 
examenul de grad didactic II, precum și a examenelor de 
obținere a gradelor didactic II și I, la facultățile Universității.

Pentru a contribui la coagularea unei comunități a 
profesioniștilor noștri implicați în aceste procese, dar și pentru 
a facilita punți de legătură cu profesorii din învățământul 
preuniversitar, am decis să inițiem acest buletin informativ 
lunar la care sunteți invitați cu toții să participați cu informații 
și scurte știri, pe care le considerați relevante pentru formarea 
profesorilor. 

Așteptăm ideile și contribuțiile dumneavoastră la dezvoltarea 
InfoProf pe adresa de email birou@perfectionare.unibuc.ro  

Vă mulțumim!

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, Prorector – Proiecte de Dezvoltare, Învățare Continuă 
și Infrastructură Educațională.
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Gradul didactic II, 
sesiunea 25-31 august 
2022: calendarul și 
probele de examen. 

Cursuri de pregătire 
pentru examenul de 
grad didactic II. 

Programe Master 
Didactic Universitatea 
din București

Formare de formatori -  
utilizarea instrumentelor 
digitale în educație



Iunie, 2022No 02 |InfoProf Newsletter | pagina 2 din 3 Iunie, 2022No 02 |InfoProf Newsletter | pagina 3 din 3InfoProf Newsletter | pagina 2 din 3

GRADUL DIDACTIC II, 
SESIUNEA 25-31 AUGUST 2022: 

calendarul și probele de examen, 
conform ultimelor precizări ale 
Ministerului Educației
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Profesori 
» 29 august 2022: Metodica specialității (scris)

» 31 august 2022: Pedagogie şi elemente de psihologie
şi de sociologie educaţională (oral);

Educatoare/ Institutori/ Profesori pentru 
învăţământ preşcolar din învățământul de 
masă 

» 26 august 2022: Metodica predării limbii române şi
literaturii pentru copii, metodica predării activităţilor
instructiv–educative în grădiniţa de copii (scris);

» 29 august 2022: Pedagogie şi elemente de psihologie
şi de sociologie educaţională (oral).

Învăţământ special – nivel preșcolar
» 26 august 2022: Metodica predării psihopedagogiei 

speciale (scris)  sau Metodica predării limbii române
și literaturii pentru copii,metodica predării activităţilor 
instructiv – educative în grădiniţa de copii (scris);

» 29 august 2022: Pedagogie şi elemente de psihologie şi 
de sociologie educaţională (oral).

Învăţători/ Institutori/ Profesori pentru 
învăţământ primar din învățământul de masă 

» 26 august 2022: Metodica predării limbii şi literaturii
române, metodica predării matematicii (scris);

» 30 august 2022: Pedagogie şi elemente de psihologie
şi de sociologie educaţională (oral).

Învăţământ special – nivel primar 
» 26 august 2022: Metodica predării psihopedagogiei

speciale (scris) sau Metodica predării limbii și literaturii
române, metodica predării matematicii (scris);

» 30 august 2022: Pedagogie și elemente de psihologie
și de sociologie educaţională (oral).

Mai multe informații, AICI

Cursuri de pregătire pentru 
examenul de grad didactic II

SERVICIUL PENTRU FORMAREA PROFESORILOR 
ŞI ÎNVĂŢARE CONTINUĂ

birou@perfectionare.unibuc.ro

Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, camera 304, 
cod poștal 050663, sector 5, București.

Programul de pregătire pentru examenul de obținere 
a gradului didactic II cuprinde cursuri și activități 
aplicative în domeniile didacticii specialității,  
pedagogiei și psihologiei educației, respectând 
programele în vigoare, aprobate de Ministerul 
Educației, pe baza cărora se desfășoară examenul.

Calendarul desfășurării cursurilor de pregătire pentru 
examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea 
25-31 august 2022, precum și alte informații privind
cursurile de pregătire, AICI

Universitatea din București pilotează, începând cu anul 
universitar 2020-2021, nouă programe universitare de 
Master Didactic: 

» Chimie, Biologie, Geografie, Istorie, Filosofie,
Limba și Literatura Română, Limba și Literatura 
Franceză, Limba și Literatura Germană.

Masterul didactic reprezintă o modalitate 
experimentală de formare inițială a profesorilor, 
o formare complementară pe zona educației, a
psihologiei și a didacticilor aplicate, dar și o formă de
consolidare a competențelor. Programul de studii se
adresează:

» absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă,
care doresc să se orienteze către cariera didactică,

» celor care au deja o carieră didactică și doresc
îmbunătățirea nivelului de competențe în ceea
ce privește conţinutul educaţional inovator și
resursele de învăţare moderne și flexibile, precum
și îmbunătățirea calității și eficienței procesului de
predare.

Calendarul desfășurării examenului de admitere la 
Master Didactic - anul universitar 2022-2023, precum 
și alte informații privind acest examen, AICI

Universitatea din București, în asociere cu 7 universități 
care fac parte din consorțium CIVIS, organizează, în 
perioada 04 - 06 iulie 2022, o  formare de formatori în 
cadrul Proiectului PENSA.

Programele de Master Didactic 
ale Universității din București - 
Admitere 2022

Proiectul, sub coordonarea Universității Aix-Marseille 
(Franța), vizează instruirea cadrelor didactice în vederea 
integrării învățământului hibrid în cursurile lor, precum 
și dezvoltarea competențelor acestora pentru utilizarea 
instrumentelor digitale în educație.

Formare de formatori - utilizarea 
instrumentelor digitale în educație

Mai multe informații, AICI

Photo by Tom Claes on Unsplash

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/06/gradul-didactic-II-2022-informatii-examen.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2022/06/gradul-didactic-II-2022-cursuri-de-pregatire.pdf
http://admitere.unibuc.ro/admiterea-la-programele-de-master-didactic
https://lls.unibuc.ro/2022/formare-de-formatori-proiect-pensa/

