
1. Apel selecție  GLC 

Apel pentru selecția cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în 
vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru 
disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru 
calificările/domeniile de pregătire profesionale pentru care se școlarizează prin învățământul 
profesional și tehnic 

https://www.rocnee.eu/anunturi/ 

 

 

2. Calendarul activităților de selecție 

Nr. 
crt. 

Etapele constituirii 
GLC 

Activități Termen Observații 

1. Apel pentru selecția 
cadrelor 
didactice/cercetătorilor 

Lansare apel 26.04.2021  
Informarea publică cu privire 
la înscriere 
Elaborarea precizărilor, de 
evaluare și de selecție a 
candidaților de către decanat 
FSSU 

26.04 – 29.04.2021  

2. Înscrierea candidaților  Înscrierea candidaților la 
decanat FSSU 

04.05-10.05.2021  

3. Evaluarea portofoliilor 
profesionale și 
stabilirea componenței 
nominale a GLC 

Selecția candidaților din 
învățământul universitar în 
baza portofoliilor 
profesionale 

11.05-14.05.2021  

Transmiterea la Ministerul 
Educației a propunerilor de 
cadre  didactice/cercetători 
din învățământul universitar 
pentru GLC 

17.05-18.05.2021  

 

3. Criterii de selecție 

a. Candidatul își desfășoară activitatea didactică/de cercetare în domeniul/disciplina pentru care 
se elaborează programa școlară; în cazul opțiunii pentru GLC învățământ liceal cu predare în 
limbile minorităților naționale, candidatul desfășoară activitate didactică de cercetare în limbile 
minorităților naționale: în cazul opțiunii pentru GLC învățământ liceal, filiera vocațională, 
candidatul desfășoară activitate didactică/de cercetare într-o unitate de învățământ/instituție de 
profil, pentru disciplina/domeniul pentru care se elaborează programele școlare (criteriu 
eliminator). 

Dovada îndeplinirii acestui criteriu se face prin depunerea, la dosarul de candidatură, a 
adeverinței eliberate de unitatea de învățământ/instituția la care candidatul își desfășoară 
activitatea la momentul depunerii cererii de candidatură. 



 

b. Portofoliul profesional al candidatului cuprinde: 
- curriculum vitae în format Europass, însoțit de documente doveditoare (copii ale 

diplomelor de studii, grade didactice, doctorat și alte documente justificative, relevante 
pentru criteriile/subcriteriile); 

- un proiect inovativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau 
CD/modul/CDȘ/CDL realizat schematic, pentru un singur an de studiu, care definește 
competențe specifice/rezultate ale învățării, activități de învățare și evaluare recomandate 
și conținuturi asociate, de maximum 5 pagini. 

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la decanat FSSU, în format electronic, dosarul 
de candidatură (adresa de e-mail socio-umane@ulbsibiu.ro), care va cuprinde următoarele 
documente: 

- opisul dosarului de candidatură semnat și scanat; 
- cererea de candidatură conform modelului din anexa nr. 4 

(https://www.rocnee.eu/anunturi/) care constituie parte integrantă a prezentului 
Apel, semnată și scanată; 

- adeverință prin care se face dovada îndeplinirii criteriului eliminatoriu prevăzut la 
secțiunea criterii de selecție a prezentului Apel, în copie scanată; 

- portofoliul profesional menționat la secțiunea criterii de selecție a prezentului Apel 
compus din: 

o curriculum vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină și scanat, 
completat în prealabil la rubrica postul vizat/poziția vizată cu titulatura: 
Membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru 
învățământul secundar superior; 

o documentele justificative pentru acordarea punctajelor asociate 
subcriteriilor menționate în Anexa nr. 3 
(https://www.rocnee.eu/anunturi/)   a prezentului Apel, inclusiv copii ale 
diplomelor de studii, gradelor didactice, doctoratului, scanate; 

o proiect inovativ de programă școlară, semnat și scanat; 
- fișa de autoevaluare/evaluare, conform modelului din Anexa nr. 3 

(https://www.rocnee.eu/anunturi/)  a prezentului Apel, completată de candidat cu 
datele de identificare și cu punctajele acordate la rubrica de autoevaluare, semnată 
și scanată. 

 


