
   

În atenția candidaților înscriși la Gradul didactic II, 

profesori, pentru sesiunea august 2021 
 
 

Întâlnirile on-line vor avea loc la datele specificate mai jos : 

 
➢ Metodica predării limbii şi literaturii engleze 

 

Program curs pregătitor și consultații: 14 iulie 2021, ora 1200    

   

Lector univ. dr. Alexandru–Dan DIACONESCU              

Lector univ. dr. Codruț-Cristian ȘERBAN                            
 

➢ Metodica predării limbii şi literaturii franceze 
 

Program curs pregătitor și consultații: 15 iulie 2021, ora 1000 

 

  Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI                           

  Lector univ. dr. Corina IFTIMIA                                         
    

➢ Metodica predării limbii şi literaturii germane 
 

Program curs pregătitor și consultații: 19 iulie 2021, ora 1400 

 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela DIMIAN                 

Lector univ. dr. Andrea BARGAN                           
 

➢ Metodica predării limbii şi literaturii române 
 

Program curs pregătitor și consultații: 12 iulie 2021, ora 1400   Conf. univ. dr.  Aurel BUZINCU   

             14 iulie 2021, ora 1000     Conf. univ. dr.  Dorel FÎNARU   

          
  

➢ Metodica predării limbii şi literaturii ucrainene 
 

Program curs pregătitor și consultații:  14 iulie 2021, ora 1400    

Lector univ. dr. Anamaria GAVRIL  

 

 

Precizări: 
Pentru cei interesaţi să participe la cursurile de pregătire on-line, în funcţie de  

specializarea la care v-aţi înscris,  vă rugăm să  completati formularul de mai jos unde va trebui 

să introduceți următoarele date:  
❖ numele si prenumele 

❖ specializarea (engleză, franceză, germană, română sau ucraineană) 

❖ adresa de e-mail (va fi folosită la trimiterea invitațiilor de participare) 

❖ numărul de telefon 

❖ dovada plăţii taxei de pregatire pentru colocviul de gradul II- profesori 

 

Formularul se poate accesa la următoarea adresă : 

https://forms.gle/R4NBo3HWAbiLgeEDA  

 

Invitațiile la întâlnirile online vor fi trimise de către cadrele didactice 

responsabile pentru intervalul orar menționat mai sus, pe baza 

formularului. 

https://forms.gle/R4NBo3HWAbiLgeEDA


Conform Hotărârii Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, nr. 122/ 
05.11.2020, anexa 4 – Taxe pentru curs de pregătire pentru perfecţionarea  cadrelor 
didactice - din învăţământul preuniversitar – (gradul didactic II) este de 400 
lei/cursant. Taxa se poate achita la casieria USV, corp A, cam. 30, luni-vineri, 9:00-11:00 şi 
13:30- 14:30 sau cu cardul, online, la următorul link:  
https://www.taxeusv.ro/index.php/product-category/taxe-diverse-anexa4-2021/page/2/ 

 

Instrucțiuni : 
 

 

 

 

 

https://www.taxeusv.ro/index.php/product-category/taxe-diverse-anexa4-2021/page/2/


 

 



 

 
 



 
 

 


