ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

RO - 510009, Alba Iulia, str. Nicolae Iorga nr. 15-17
Tel/Fax: 40-0258-806274, E-mail: dppd@uab.ro

METODOLOGIA DE SELECȚIE A ÎNDRUMĂTORILOR DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Se constituie la nivelul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, corpul profesorilor
mentori/îndrumători de practică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
în colaborare cu Inspectoratul școlar judeţean Alba care va cuprinde cadre didactice ce deţin
funcţia didactică de profesor, învățător, respectiv educator.
Art. 2. Corpul profesorilor mentori/îndrumători de practică respectă prevederile art. 248, alin. (2)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum și a OMECTS Nr. 5.485 din 29 septembrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru
coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 20/10/2011, numită în continuare Metodologie și Nota
MECTS nr. 27068/26.01.2012 referitoare la aplicarea criteriilor de evaluare a portofoliului
cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor.
Art. 3. Cadrele didactice interesate de dobândirea calităţii de membru în corpul profesorilor
mentori/îndrumători de practică vor depune fişa de înscriere şi documentele justificative, care vor
fi înregistratate la secretariatul DPPD al Universității ‘”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

CAPITOLUL II
Dobândirea calității de mentor/îndrumător al activitățiilor specifice practicii pedagogice

Art. 4. Dobândirea calității de mentor/îndrumător al activitățiilor specifice practicii pedagogice
pentru studenţii înscrişi la modulul pedagogic, respectiv al practicii de specialitate în cazul
studențiilor de la programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar, se realizează
prin evaluarea dosarului şi promovarea unui interviu motivațional, din cadrul concursului de
candidatură.
Art. 5. La nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se constituie o comisie
de interviu, cu următoarea componenţă: preşedinte, 2 membri (un reprezentant ISJ Alba) și un
secretar.
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Art. 6. Selecţia profesorilor pentru dobândirea calității de mentor/îndrumător al activităților de
practică pedagogică a studenților se realizează în luna iunie, a fiecărui an școlar, respectând
următoarele etape:
- anunţarea calendarului concursului pe site-ul Universității “1 Decembrie 1918”din Alba Iulia;
- depunerea dosarelor de concurs la secretariatul DPPD;
- anunţarea candidaților admiși în urma evaluării dosarelor de concurs;
- organizarea interviului motivațional;
- anunțarea rezultatelor selecţiei cadrelor didactice care vor coordona activitățiile de practică
pedagogică a studenților;
- depunerea eventualelor contestații;
- publicarea rezultatelor finale.
Art. 7. Pentru participarea la concursul de selecție cadrele didactice trebuie să îndeplinească
cumulat, următoarele condiţii:
a) să fie titular în învăţământul preuniversitar la o catedra/ specializare corespunzătoare cu
specializările programelor de studii din cadrul Universității;
b) să deţină gradul didactic I;
c) să fi urmat cel puţin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de MEN;
d) să aibă calificativul "Foarte Bine" în ultimii 3 ani;
Art. 8. Probele de concurs constau în evaluarea dosarului personal al candidatului şi în susţinerea
unui interviu din perspectiva activităţilor specifice coordonării practicii pedagogice. Nedepunerea
dosarului complet în termenul specificat în calendarul concursului conduce la neînscrierea
candidatului la probele de selecție. Neprezentarea la interviul motivațional la data și ora specificate
în calendarul concursului conduce la respingerea candidatului.
Art. 9.(1) Evaluarea dosarului personal al candidatului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor
formale astfel:
a) existenţa CV-ului în format Europass;
b) existenţa copiilor simple pentru documentele justificative (opis în dublu exemplar, scrisoare de
intenţie, decizia de numire ca titular în sistemul de învăţământ/pe post, certificatul de obţinere a
gradului I, certificatul de formare continuă, adeverinţele din ultimii 3 ani pentru acordarea
calificativului);
(2) Evaluarea de conţinut al dosarului candidatului constă în acordarea acordarea punctajului
corespunzător, conform grilei de evaluare elaborate în Anexa nr.1 a metodologiei (scrisoarea de
intenţie, studii, participare la stagii, experienţă în activitate dovedită, în calitate de mentorat,
lucrări, articole, proiecte etc), care va avea o pondere de 60% din punctajul final.
(3) Nerespectarea criteriilor formale atrage respingerea dosarului, fără drept de contestaţie.
Art. 10. (1) Interviul constă în prezentarea și argumentarea experienței și motivației avute pentru
coordonarea stagiului de practică pedagogică a studenților din cadrul DPPD şi a studențiilor de la
programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar.
(2) Evaluarea interviului se realizează prin acordarea de puncte dintr-un interval de la 1-100 puncte
care v-a avea o pondere de 40% din punctajul final.
Art.11 (1) Concursul se va finaliza cu clasificarea candidațiilor în funcție de punctajul obținut,
decizia finală de declarare a coordonatoriilor de practică pedagogica pentru fiecare specializare în
parte se va face de către comisia de evaluare în funcție de nevoia de formare a studenților pentru
anul universitar următor.
(2) Lista candidațiilor admiși se va face publică.
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CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 12. Atunci când un profesor mentor părăseşte sistemul de învăţământ, îşi pierde calitatea de
coordonator al practicii pedagogice.
Art. 13. (1) Un cadru didactic care îndeplinește calitatea de profesor mentor poate renunţa la
această calitate printr-o cerere scrisă adresată conducerii DPPD.
(2) Cererea de renunțarea a calității de coordonator de practică pedagogică nu poate fi depusă pe
parcursul unui an școlar.
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