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Comunicat
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iași lansează o nouă sesiune de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul
preprimar și primar. Programul universitar de formare continuă acreditat, intitulat EUNIVERSITARIA, este oferit educatorilor, învățătorilor, institutorilor, profesorilor din învățământul
primar și preprimar într-o modalitate foarte modernă: în sistem e-learning (de la distanţă, fără
prezență fizică).
Programul urmărește dezvoltarea competenţelor didactice ale educatorilor, învățătorilor și
institutorilor, având următoarele beneficii pentru cursanți:


90 de credite profesionale transferabile obținute cu un singur program de formare continuă de

lungă durată, cu trei module, fiecare de câte 30 de credite profesionale transferabile; pentru 5 ani se
rezolvă astfel problema formării continue obligatorii;


Accesibilitate spațială maximă, deoarece prin modalitatea de livrare – e-learning – programul de

formare poate ajunge, prin internet, la orice beneficiar din grupul țintă din România;


Cost redus – tutoriatele online cu grupe mici de cursanți reduc costurile cu formatorii și le

anulează pe cele cu cazarea și deplasarea ritmică la centrul de formare; este necesară doar deplasarea la
centrul de formare la finalizarea fiecărui modul de formare;


Interactivitate și strategii moderne de evaluare și autoevaluare, grație utilizării platformei și

expertizei înalte a cadrelor didactice universitare care realizează formarea;


Flexibilitatea opțiunilor de formare: cursanții pot alege dacă urmează unul, două sau toate trei

modulele de formare, în funcție de nevoia individuală de credite profesionale transferabile.
Informațiile cheie despre programul de formare E-UNIVERSITARIA:
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A) Programul este acreditat prin ordinul ministrului nr. 6546/12.12.2011.
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B) Programul este structurat pe 3 module astfel:


Modulul l — Tehnici informaționale computerizate;



Modulul II - Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice (discipline de specialitate);



Modulul III - Management și comunicare.

Detalii despre competențele vizate și disciplinele oferite se găsesc pe pagina web www.rifse.uaic.ro.

C) Costul programului pentru fiecare modul în parte este:


modulul I – 310 ron



modulul II – 340 ron



modulul III – 300 ron

D) Perioada de formare va fi: 15 ianuarie - 1 iunie 2015 pentru întregul program de formare, conform
calendarului:
Modulul I: 15 ianuarie - 15 februarie 2015
Modulul II : 16 februarie- – 16 aprilie 2015
Modulul III : 17 aprilie - 17 mai 2015
E) La sfârșitul fiecărui modul se va organiza o sesiune de evaluare finală la sediul Universității “Al I
Cuza’’ din Iași. La finalizarea programului, participanții vor primi atestate de formare continuă , iar
la finalizarea fiecărui modul vor primi adeverinţe de formare pentru modulul/modulele absolvite.
F) Înscrierea se va face pe bază de dosar, în perioada 20 octombrie – 15 decembrie 2014, la
sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, ȋn intervalul orar 9-15 de luni
până vineri.
Adresa departamentului este: Str. Toma Cozma nr. 3, Corp D, Camera D.
G) Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
copie xerox după diploma de educatoare/învăţătoare/institutor/profesor pentru învățământul
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primar;

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională"
Titlu proiect: Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/51391

www.rifse.uaic.ro

adeverinţă de la unitatea şcolară unde este încadrat solicitantul;
copie xerox după B.I./C.I;
copie xerox după certificatul de naştere;
copie xerox după certificatul de căsătorie;
cerere de înscriere tip, completată la depunerea dosarului.
Pentru informaţii suplimentare despre program vă rugăm să accesaţi pagina web www.rifse.uaic.ro
sau apelând la numărul de telefon: 0232 216324.

Responsabili sesiune de formare:
Lect. Univ. Dr. Georgeta Diac
Lect. Univ. Dr. Florin Frumos
DIRECTOR D.P.P.D
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Prof.univ.dr. Constantin Cucoș

