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Nr. 32117/13 decembrie 2016
v

Către
inspector( tele Şcolare Judeţene: AB, AR, AG, BC, BH, BN, BV, BR, BT, BV, CS, CL. CJ, CT,
CV, DB, DJ, GL , GR, GJ, HR, HD, IL, IS, MM, MH, MS, NT, OT, PH, SM, SJ, SB, SV, TR, TM,
TL,VS, VL, VN, IF; MUN. BUCUREŞTI
ln atenţia inspectorului cu probleme de perfecţionare
Pentru o ună colaborare între instituţiile noastre, dorim să vă precizăm următoarele:
03 ianuarie 2017 Biroul Perfecţionare va

fi

închis:

'i

în perioada 23 decembrie 2016

i

dosarele cand daţilor înscrişi la gradul didactic l, seria 2017-2019, se primesc şi se înregistrează la

-

Centrul nostru !le perfecţionare pânã pe data de
datã. cele care

u

15

ianuarie 2017: dosarele transmise după această

îndeplinesc condiţiile legale de înscriere, precum şi cele adresate altor centre de

perfecţionare nu or fî luate în considerare şi vor fi restituite Inspectoratului şcolar;

> colocviu] de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, se va desfăşura în perioada
15

ianuarie

15

-

februarie 2017. Datele exacte, locul

si ora desfăşurării colocviului, vor fi afişate pe

site-ul nostru - w ›Vw.unibuc.ro/administraţie/biroul perfecţionare. imediat ce vor ti stabilite de facultăţi:
candidaţii car( întrunesc condiţiile legale de participare la examen, trebuie să completeze în perioada
04 13 ianuari e 2017, la Biroul Perfecţionare. o cerere tip de înscriere, care va cuprinde: date
"r

-

personale. numele îndrumätorului solicitat (opţional). titlul lucrării şi minimum de bibliografie; cei care
nu completează î "l termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi înscrişi în catalogul de examen, prin
nu vor putea participa la colocviu] de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019: nu se

urmare

acceptă ñşe de în scriere transmise prin e-mail/poştă;
"r

pentru susţine 'ea colocviului de admitere la gradul didactic l, seria 2017-2019, nu se percepe taxă.

va

Iti/gât Îázîädüceţi la cunoştinţa

candidaţilor înscrişi la gradul didactic l, seria 2017-2019.

informaţii lay/com tnicate în prezenta adresă.
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Secretar general.
Maria Prună

