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CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

Concurs pentru ocuparea postului de Lector universitar, poz. 7 

Domeniul ştiinţific:  Ştiinţe ale Educaţiei 

Disciplinele postului: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihopedagogia jocului, Consiliere în 

carieră, Practică pedagogică – învăţământ preşcolar III, Practică pedagogică – învăţământ  preşcolar IV 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de 

Lector universitar 
 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 455 din data de 21/12/2012 

 

 

Candidatul(a):  Georgescu Elisaveta,     Data naşterii: 01.06/1949 

Funcţia actuală: Lector universitar 
Data numirii în funcţia actuală: 01/10/1997 

Instituţia:  Universitatea din Bucureşti-DPPD 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea absolvită 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

 

1 

Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Filosofie 

Pedagogie-Română 1967-1972 Licenţiat 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

 

 

1 

Universitatea din Bucureşti Ştiinţe ale Educaţiei 1993-2001 Doctor  în Ştiinţe ale 

Educaţiei 

 

3. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. 
I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic sau 

gradul/postul profesional 

 

1 

 

Universitatea din Bucureşti 

 

Ştiinţe ale Educaţiei 

1975-1985 Definitivarea în învăţământ 

Gradul didactic II 

Gradul didactic II 

 

 

4. Îndeplinirea standardelor specifice minimale ale Institutului 

Nr.  

cr t .  
Ind ica tor i  de per formanţă  Real izăr i  candida t  

1 

Lucrări (Articole/studii) in 

extenso sau în rezumat, din 

domeniul postului, publicate în 

reviste de specialitate sau în 

volume ale unor manifestări 

ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale – cel puţin 5 

Pentru fiecare lucrare vor fi specificate: titlul lucrării, publicaţia, anul 

apariţiei 

1. Noile educaţii în vol. Curriculum pedagogic, EDP RA, 2008; 

2. Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în instruirea şcolară,  în 

vol. Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, 2008; 

3.Teoria şi metodologia curriculumuli educaţional în vol. Îndrumar metodic, 

Editura UNM, Bucureşti, 2009; 

4. Pedagogia comunicării, în vol. Îndrumar metodic, Editura UNM, Bucureşti, 

2009; 

5. Consiliere şi orientare în vol. Îndrumar metodic, Editura UNM, Bucureşti, 

2009; 
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6. Forme de organizare a instruirii, Revista Psihopedagogia copilului 

nr.2/2003; 

7.  Proiectarea activităţii didactice la nivel microsistemic, Revista 

Psihopedagogia copilului nr.3/2004; 

8.Ghid al activităţii metodice în şcoală, Gr. Editorial Art, 2004; 

9. Pregătirea pedagogică  practică a cadrelor didactice pentru învăţământul 

primar, Revista Revista Învăţământul primar 1/2000; 

1/2000; 

10. Exigenţe în formarea continuă a  personalului didactic, 

Revista Învăţământul primar 1/2000; 

11.Profilul de formare al învăţătorului modern, Revista Învăţământul primar 

1/1997; 

12.Un model de formare a cadrelor didactice pentru învăţământul primar, 

Revista Învăţământul primar 1şi2 1997; 

13. Reforma activităţii efective în clasă, Revista Învăţământul primar1şi 2 

/1999. 

2 

Elaborarea unui material 

didactic de specialitate, din 

domeniul postului, pentru uzul 

studenţilor – cel puţin 1 

Va fi specificat titlul lucrării, editura şi anul apariţiei 

1  Noile educaţii în vol. Curriculum pedagogic, EDP RA, 2008; 

2. Matricea relaţiilor obiective-conţinuturi-strategii în instruirea şcolară,  în 

vol. Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, 2008; 

3.Teoria şi metodologia curriculumuli educaţional în vol. Îndrumar metodic, 

Editura UNM, Bucureşti, 2009; 

4. Pedagogia comunicării, în vol. Îndrumar metodic, Editura UNM, Bucureşti, 

2009; 

5. Consiliere şi orientare în vol. Îndrumar metodic, Editura UNM, Bucureşti, 

2009; 

6. Forme de organizare a instruirii, Revista Psihopedagogia copilului 

nr.2/2003; 

7.  Proiectarea activităţii didactice la nivel microsistemic, Revista 

Psihopedagogia copilului nr.3/2004; 

( SUNT TEME DE CURSURI  şi  sinteze ale unor cursuri – 3, 4.) 

 

Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi 

ştiinţifică. 

 

Candidat, _____________________________                   Data_________________ 

                                   [semnătura]                

 

VERIFICAT, 

 

Având în vedere gradul de îndeplinire a standaredelor Institutului Teologic Adventist de prezentare la 

concursul de lector universitar, candidatul(a)_____________________________________________ 

îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului vacant, poziţia 

nr._________ din statul de funcţii al departamentului. 

 

 

 

Comisia de concurs, 

 

Preşedinte comisie _________________________________ 

Membru__________________________________________ 

Membru__________________________________________ 

Membru__________________________________________ 

Membru__________________________________________ 

Aviz, 

Consilier juridic 

____________________________________ 

 

 


