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Stimați cursanți,
Vă anunțăm că în zilele de 18 și 19 mai 2013 va avea loc o nouă sesiune de restanțe
pentru modulele M1 – TIC și M2 – Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor
didactice, din cadrul programului E-Universitaria, pentru toți cursanții care nu s-au
prezentat la această activitate în sesiunile anterioare.
Deplasarea cursanților se va face la centrele de evaluare menționate mai jos, după
cum urmează:
 cursanții din județele Iași, Vaslui, Bacău si Neamț vor fi evaluați la sediul
Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic, corpul D, strada Toma Cozma, nr. 3, parter.
 cursanții din județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea vor
fi evaluați la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic, corp A, str. Gării nr. 63-65;
 Cursanții din județele Bihor, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureș vor fi
evaluați la sediul Universității din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului Didactic, la adresa: str. Universităţii, Nr. 1, poarta
1, clădirea E, et. 3, sala 307.
 Cursanții din județele Suceava, Botoșani, Bistrița-Năsăud, vor fi evaluați la
sediul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universității, nr 3,
corp A, parter.
Lista nominală a cursanţilor programaţi pentru această sesiune de evaluarea
va fi afișată pe data de 9 mai 2013.
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Sesiunea de evaluare din 18 mai 2013
Centrul

Nr.
candidați

Iași

51

Sălile

Nr. comisiei

Comisia 1

Sediul
DPPD

Ora de

Județele din care provin

începere

cursanţii

10

Cursanții din jud Iasi,
Bacău, Vaslui si Neamţ
Cursanții din jud Bihor,

Oradea

40

Comisia 2

307

10

Sălaj, Satu Mare, Cluj,
Maramureș

Galați

40

Comisia 3

A104

10

Cursanții din jud Galaţi,
Buzău și Brăila
Cursanții din jud.

Suceava

50

Comisia 5

A018

10

Bistrița Năsăud,
Botoșani

Sesiunea de evaluare din 19 mai 2013

Centrul

Nr.
candidați

Nr.
comisii/nr.

Sălile

cursanți

Ora de

Județele din care

începere

provin cursanţii

Galați

40

Comisia 4

A104

10

Suceava

40

Comisia 6

A018

10

Cursanții din jud
Vrancea și Constanţa
Cursanții din jud.
Suceava
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Vă reamintim următoarele:
 Trebuie să prezentaţi două portofolii: unul pentru modulul 1 –TIC care
trebuie sa conțină 7 teme și un portofoliu pentru M2 - Proiectarea,
organizarea şi evaluarea activităţilor didactice care trebuie să conțină 6
teme finale. Materialele pentru fiecare dintre cele două portofolii trebuie
printate și introduse în câte un dosar plic/plastic;
 Trebuie să menționați pe coperta fiecărui portofoliu: numele d-voastră,
specializarea, grupa, județul și unitatea școlară unde lucrați;
 Pentru detalii referitoare la conținutul fiecărui portofoliu vă rugăm să accesați
website-ul proiectului;
 Cursurile celor două module pot fi accesate pe platforma Blackboard.

Atenție!
Cursanții înscriși în proiect în grupul cu subvenție sunt în pericol de a
pierde acest drept dacă nu finalizează M1 și M2 prin prezența la
evaluarea finală!
Important!
Pentru decontarea prin proiect a costurilor cu deplasarea la centrele de
evaluare, vă rugăm să prezentaţi următoarele documente:
- Ordinul de deplasare de la școala în care activați, semnat de
director și ștampilat;
- Copie extras de cont;
- Copie xerox simplă BI/CI;
- Bilet de tren;
- sau Bilet

autobuz/ maxi-taxi, însoțit de factură pe numele

dumneavoastră (dacă nu se poate obţine o astfel de factură,
solicitați ștampilarea lui de către unitatea emitentă);
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- sau, dacă vă deplasați cu mașina personală, bon de
benzină/motorină din ziua evaluării (pe spatele acestuia se va
nota numărul mașinii cu care s-a efectuat deplasarea) ; se
decontează 7,5 l/100 km;
- Pentru cazare- factura fiscală de la hotel – se decontează factura
eliberată de un hotel de maximum 3 stele.

Atenție!
Vă rugăm să introduceți aceste documente într-o folie pe care să
menționați numele și județul. Menționăm că decontarea se va face
ulterior, prin virament bancar, și nu în momentul în care predați
documentele.
Decontarea costurilor de transport și de cazare se va face pentru toţi
cursanţii, beneficiari ai subvenţiei sau nu.
Vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate.

Pentru alte informații, precum și pentru nelămuriri, vă rugăm să
ne contactați pe adresa de e-mail: rifse@uaic.ro.
Vă mulțumim și vă dorim succes!
Echipa de management a programului E- Universitaria
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