FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA COLOCVIUL DE ADMITERE PENTRU
GRADUL I, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI/EDUCATOARE
SERIA 2021/2023
Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura

VINERI, 12 februarie 2021,
începând cu ora 10.00, sălile A022 şi A018, corp A, parter

Conform Hotărârii Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, nr. 110/ 01.11.2018,
anexa 6 – Taxe pentru perfecţionare şi grade didactice - pentru cadre didactice din
învăţământul preuniversitar - TAXA COLOCVIU GRADUL I este de 250 lei/candidat.
Taxa se poate achita la casieria USV, corp A, cam. 30, luni-vineri, 900-1100 şi 1330- 1430 sau cu
cardul, online, la taxeusv.ro, după cum urmează:
https://www.taxeusv.ro/index.php/product/taxa-colocviu-gradul-i/

Taxa se va achita în prealabil, candidatul urmând a depune în sala de examinare următoarele:
•

cerere tip (model ataşat);

•

bibliografie minimală;

•

copia după chitanţă/ mesajul primit de la taxeusv.ro.

Toţi candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României!

Secretar şef FSEd,
Gabriela-Mihaela BLUMENFELD

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul (a) …….....................................………………………………………..…………...........................,
(nume, inţiala tatălui, prenume, nume după căsătorie)
profesor/învăţător/educatoare la …...............................................................……………………………., vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea la colocviul de admitere pentru gradul didactic I, seria 2021 – 2023,
la specializarea…........................................…………..... .
(învăţători/educatoare)

Menţionez că titlul lucrării este:
………………………………………………………………………………......………...…………………………...………………
…………………………………………………………......…………………...…………………………...…………………………
…………………………………………......……………………...…………………………...………………………………………
………………………………………………, coordonator …………………………………....................................………. .
Anexez bibliografia minimală.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie
prelucrate de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu
caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E.
679/2016 și publicate la adresa www.usv.ro - Protecţia datelor cu caracter personal.

Data,

Semnătura,

Nr. telefon ..............................................................
e-mail ......................................................................

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

