ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR,
ABSOLVENȚI AI PROMOȚIEI 2021 / ABSOLVENŢI 2021 AI PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE
PSIHOPEDAGOGICĂ OFERITE DE DEPARTAMENTELE PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC / DEPARTAMENTELE DE SPECIALITATE CU PROFIL
PSIHOPEDAGOGIC
1. În perioada 11-17 MAI 2021, conform Graficului de înscriere şi prevederilor procedurii operaţionale
PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape, candidaţii vor depune în dosarul de
concurs adeverinţa în original, eliberată de secretariatul instituţiei de învăţământ, privind înscrierea în
ultimul an de studiu al ciclului I de studii universitare de licenţă, liceului pedagogic, şcolii postliceale, cu
precizarea domeniului/profilului şi a specializării urmată de-a lungul studiilor (nu se admit prescurtări ale
denumirilor pentru a se putea face verificarea specializării dobândite în Centralizatorul disciplinelor
2021) ŞI privind parcurgerea programului de pregătire a personalului didactic de nivel I în anul universitar
2020/2021.
2. În perioada 11-17 MAI 2021, conform Graficului de înscriere şi prevederilor procedurii operaţionale
PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape, candidaţii vor depune în dosarul de
concurs adeverinţa în original, eliberată de secretariatul facultăţii, privind înscrierea în anul II al ciclului II
de studii universitare de masterat, cu precizarea domeniului/profilului şi a specializării urmată de-a lungul
studiilor (nu se admit prescurtări ale denumirilor pentru a se putea face verificarea specializării
dobândite în Centralizatorul disciplinelor 2021) ŞI privind parcurgerea programului de pregătire a
personalului didactic de nivel II în anul universitar 2020/2021.
1-2. În perioada 13-16 IULIE 2021, ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021 / ABSOLVENŢII 2021 AI
PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ OFERITE DE DEPARTAMENTELE
PENTRU
PREGĂTIREA
PERSONALULUI
DIDACTIC
/
DEPARTAMENTELE
DE
SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC sau împuterniciții acestora prin procură notarială vor
prezenta membrilor comisiei din centrul de înscriere adeverința de absolvire a studiilor în format original,
eliberată de instituţia de învăţământ superior/postliceal/liceu pedagogic din care să rezulte că au susţinut
examenul de licenţă/ masterat /absolvire/ bacalaureat în sesiunea iulie 2021, cu precizarea
domeniului/profilului, specializării, mediei anilor de studii, mediei de absolvire a facultăţii/şcolii
postliceale/liceului pedagogic, precum și adeverința de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică,
în care se atestă frecventarea şi promovarea programului de pregătire psihopedagogică de Nivel I cu 30
credite prin examen final, respectiv frecventarea şi promovarea programului de pregătire psihopedagogică de
Nivel II cu 30 credite prin examen final, după care vor face validarea înscrierii la concurs prin semnătură.
O copie a adeverinței de absolvire, certificată “conform cu originalul” de către secretarul comisiei sau
consilierul juridic al inspectoratului şcolar, membri ai comisiei de organizare și desfășurare a
concursului, va fi anexată cererii de participare la concurs a candidatului. Urmare a prezentării
adeverinţei în original care certifică absolvirea studiilor, se va proceda la validarea fişei candidatului.
În
mod
excepţional,
absolvenţii
promoţiei
2021
(studiilor
medii-liceu
pedagogic/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea
personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de
absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de
21 iulie 2021, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2021 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de
absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
(Validarea se face în data de 21 iulie 2021, în intervalul orar 7.00-8.00, la sediul centrului unic de înscriere a
candidaților, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, în baza adeverinței de absolvire ÎN
FORMAT ORIGINAL).
COMISIA JUDEŢEANĂ DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

