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ANUNŢ
Vă anunţăm pe această cale, că în urma acordării de atribuţii de
perfecţionare prin gradul didactic II şi gradul didactic I de către Ministerul
Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi
Reţea Şcolară Naţională prin adresa nr. 54479 / 25.09.2014, Universitatea
BIOTERRA este CENTRU DE PERFECŢIONARE şi face înscrieri
pentru susţinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, la
specializările:
1. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare;
2. Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism.
Cadrele didactice vor primi certificate de acordare a gradelor
didactice în învăţământul preuniversitar.
Perioada de înscriere este conformă graficului legal de înscriere al
MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE, precum şi graficelor legale
de înscriere ale inspectoratelor şcolare.
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CENTRUL
DE
PERFECŢIONARE AL UNIVERSITĂŢII BIOTERRA se face numai
după ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise Centrului nostru
de perfecţionare de către ISMB/ISJ-uri, sunt verificate şi îndeplinesc
condiţiile legale de participare la examen.
Gradul didactic II
Cadrele didactice înscrise la gradul didactic II vor beneficia de cursuri
de perfecţionare în Metodica specialităţii, cursuri în Pedagogie aplicată şi
elemente de psihologie a educaţiei, în vederea susţinerii examenului,
obţinând şi adeverinţe de perfecţionare prin cursuri. În funcţie de necesităţile
de perfecţionare a candidaţilor, se organizează şi cursuri de specialitate.
Taxa de perfecţionare prin cursuri în Metodica specialităţii, în
Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei, precum şi în specialitate, în

vederea pregătirii examenului pentru obţinerea gradului didactic II este de
300 lei/candidat.
Taxa de procesare pentru examen este de 300 lei/candidat.
Număr de locuri: 100.
Gradul didactic I
Colocviul pentru gradul didactic I se va susţine, după înscriere, până
la 15 februarie 2019, la o dată anunţată până la 15 ianuarie 2019.
Taxa de procesare a dosarelor în vederea susţinerii colocviului pentru
gradul didactic I este de 300 lei/candidat, ea incluzând şi consultanţă
metodică şi de specialitate în vederea pregătirii colocviului.
Taxa de analiză, îndrumare, coordonare ştiinţifică şi evaluare a
elaborării lucrării metodico-ştiinţifice de gradul didactic I, precum şi de
examinare în vederea obţinerii acestui grad didactic este de 300 lei/candidat.
Număr de locuri: 100.
Pentru cadrele didactice cu titlul ştiinţific de doctor, acordăm gradul
didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, conform Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Nr.
5561/2011.
Taxa de procesare a dosarului de echivalare a titlului ştiinţific de
doctor cu gradul didactic I în învăţământul preuniversitar, conform art. 242,
alin. 7 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, taxă care include şi
consultanţă în domeniu este de 450 lei/candidat.
TAXELE SE POT PLĂTI ÎN ETAPE, la caseria Universităţii
BIOTERRA din Bucureşti.
Program de lucru: luni-vineri, 9-16.
Universitatea BIOTERRA din Bucureşti dispune de spaţii de cazare a
candidaţilor înscrisi la examenele de grad didactic II şi grad didactic I.
Candidaţii se pot caza, la cerere, contra-cost, pe perioada desfăşurării
cursurilor de perfecţionare şi a examenelor de grad didactic II şi grad
didactic I.
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