NOTĂ
Practica pedagogică desfăşurată se realizează atât în TUIASI la DPPD cât şi în şcolile de aplicaţii,
pe grupe, o grupă având în componenţa sa 13 - 20 studenţi.
În perioada desfăşurării practicii pedagogice studenţii practicanţi vor îndeplini următoarele sarcini:
 documentarea şi analiza documentelor curriculare;
 proiectarea documentelor curriculare specifice practicii pedagogice;
 asistenţa la 3 - 5 lecţii demonstrative de specialitate prezentate de către mentor;
 asistenţa la 2 - 3 lecţii demonstrative de specialitate prezentate de ceilalţi membri ai grupului de
practică pedagogică;
 conducerea a 2 - 3 lecţii de probă din specialitate, în prezenţa mentorului (de la şcoala de
aplicaţie) şi a metodicianului DPPD din TUIASI;
 susţinerea unei lecţii finale din specialitate în prezenţa mentorului şi a metodicianului DPPD;
 participarea la dezbateri după fiecare activitate instructiv-educativă;
 tot ce se studiază, proiectează şi concluzionează pe perioada practicii pedagogice se va nota în
Caietul de practică pedagogică;

 practica pedagogică a studenţilor (compusă din Practică I-semestrul I şi Practică IIsemestrul II) se finalizează printr-un colocviu de practică pedagogică pe semestru prin
susţinerea Caietului de practică pedagogică în cadrul D.P.P.D. Fişa de evaluare de la pag.
99 (din Caietul de practică) va constitui dovada că studentul a utilizat eficient acest
instrument pe toată perioada de desfăşurare a practicii pedagogice. Fişa de evaluare se
va preda la metodicianul din cadrul DPPD, în sem. al II-lea.
Practica pedagogică se va desfăşura după următorul program:
 pe semestrul I, în perioada 17 octombrie – 21 octombrie 2016, 3 ore, în TUIASI la DPPD conform
Programului de practica pe sem. I 2016-2017
 pe semestrul I, în perioada 24 octombrie 2015 – 02 decembrie 2016, 18 ore, în şcolile de aplicaţii
conform programării mentorilor
 pe semestrul I, în perioada 09 ianuarie 2016 - 27 ianuarie 2016, 9 ore, susţinerea Caietului de
practică Pedagogică în TUIASI la DPPD conform orarului DPPD
 pe semestrul II, în perioada 30 ianuarie 2017 – 03 februarie 2017, AFIŞAREA REZULTATELOR
 pe semestrul II, în perioada 13 februarie 2017 – 03 martie 2017, 12 ore, în şcolile de aplicaţii
conform programării mentorilor;
 pe semestrul II, în perioada 06 martie 2017 - 17 martie 2017, 6 ore, în TUIASI la DPPD conform
Programului de practica pe sem. II 2016-2017
 pe semestrul II, în perioada 20 martie 2017 – 07 aprilie 2017, susţinerea Caietului de practică
Pedagogică şi predarea Fişei de evaluare de la pg. 99 (completată, semnata şi ştampilată de unitatea
şcolară), 9 ore, în TUIASI la DPPD conform orarului DPPD
 pe semestrul II, 10 aprilie-21 aprilie 2016, 6 ore, încheierea cataloagelor
 pe semestrul II, 24 - 28 aprilie, 3 ore, AFIŞAREA REZULTATELOR
Nota minimă de promovare la Practică este 7 (şapte).
Practica I nu se poate recupera în sem. II şi nici Practica II în altă sesiune a aceluiaşi an, ci doar în
anul următor în regim cu taxă (cerere formulată cu o saptămână înainte de începerea anului universitar
următor).

Studenţii care pleacă cu bursă Erasmus, anunţă din timp înainte de plecare secretariatul DPPD
printr-o cerere, la care se anexează Ordinul Rectorului. Aceştia vor fi scutiţi în anul următor de plata
taxelor pe perioada deplasării la disciplinele care vor trebui recuperate.
astfel:

În datele de 24, 25, 26 mai 2017, studenţii pot susţine Examenul final de absolvire a Nvelului I

- pe baza situaţiei şcolare încheiate la toate disciplinele din planul de învăţămât din din anul I până în
anul III,
- a cererii de înscriere (completată la cadrul didactic din DPPD),
- a portofoliului la fiecare disciplină din anul I, II, III, inclusiv a caietului de practică,
- elaborarea şi susţinerea unei lucrări în faţa unei comisii a unui proiect didactic în care să fie
valorificate cunoştintele acumulate la disciplinele de specialitate şi experienţa dobândită la Practica
pedagogică (detaliile se vor afişa în luna martie 2017 la avizierul DPPD).
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