
 

 

 

                                                                                                                            Nr. 819/20.12.2022    

 

Calendar organizare Colocviu pentru gradul didactic I, seria 2023-2025 

 

 

15 decembrie 2022-15 ianuarie 2023 Secretariatul DPPD primeşte de la inspectoratele şcolare 

județene listele nominale cu cadrele didactice aprobate pentru a fi înscrise la examenul de grad didactic 

I însoțite de dosarele acestora. 

 

08 februarie 2023 afișarea pe site-ul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad secțiunea DPPD: 

repartizarea candidaților pe ore și săli pentru desfășurarea interviului de admitere; 

 

 

10 februarie 2023, ora 10.00 - Colocviul de admitere la gradul didactic I -prezență fizică la 

sediul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad; 

 

 

20 februarie 2023 – afișarea temei și a coordonatorului științific pe site-ul Universității ,,Aurel 

Vlaicu” din Arad secțiunea DPPD; 

 

 

 

Informații generale:  

 
Colocviul de admitere se susține față în față pe baza unei tematici şi a unei 

bibliografii propuse de DPPD din cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad și 
aprobate de către conducerea Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad, aceasta este 
alcătuită, în mod echilibrat, din două arii tematice, respectiv: 

a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări 

metodico-ştiinţifice; (document atașat- adresa UAV Arad nr. 818/20.12. 2022) 

b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia (programele de specialitate 

document atașat – a se parcurge adresa UAV Arad, nr. 813/14.12.2022)  

 

Evaluarea candidaților se face prin calificative- admis/respins. 

 

Comisia va rezerva maximum 20 de minute examinării fiecărui candidat. 

 

Rezultatele obținute de candidați vor fi afişate după terminarea verificării candidaților din ziua 

respectivă. 

Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. 

Componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I va avea structura 

conform precizărilor OMECTS nr. 5561/2011 din Metodologia privind formare continuă a 

personalului din învățământul pre universitar cu modificările și completările ulterioare. 

Candidaților declarați admişi li se comunică în termen de 10 zile de la finalizarea colocviului 

de admitere la gradul didactic I, seria 2023-2025,  desemnarea coordonatorului ştiințific. 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 
310130  Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro;      e-mail: rectorat@uav.ro 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  

Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, Tel. 0257/280702 interior 4127 

email: dppduavarad@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

http://www.uav-arad.go.ro/
mailto:rectorat@uav.ro
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In conformitate cu precizările OMECTS nr. 5561/2011 candidaţii declaraţi respinşi la 

colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului. Reînscrierea se face prin 

depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie. 

 

Candidaţii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere datorită unor motive obiective, 

susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot prezenta pentru susţinerea acestei 

probe a examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. 

 

Informații suplimentare se pot obține prin: 

Email DPPD     dppduavarad@yahoo.com, 

Telefon DPPD: 0257/280.702 interior 4127 

 

Director DPPD: conf. univ. dr. Ovidiu Florin Toderici 

e-mail: todflorin@yahoo.com 

tel.: 0745201435 

 

Secretar: Mirela-Gabriela Măduța 

e-mail:  

mire_slavik@yahoo.com 

tel.: 0753475297 

 

  

                                                                        DIRECTOR DPPD, 

                                  Conf. univ. dr. Ovidiu Florin TODERICI      
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