
 
 

 

 

 

 

 

Program de formare continuă acreditat de 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară  

Direcția formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar 

 

 

 

Dinamica cercetării  științifice actuale și implicațiile rezultatelor  în practica 

educațională  a profesorilor de limba și literatura română 

[DINAMIC_PROF]  

[89 ore, 24 credite transferabile] 

 
 acreditat prin O.M.E.C.Ș.  nr.4623 din 27.07.2015 

 

 

La finalizarea programului se eliberează 

ATESTAT DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 
însoţit de 

FIȘA COMPETENȚELOR ȘI A DISCIPLINELOR 

 

 

 Grup țintă:    personalului didactic de predare din   

   învățământul preuniversitar (profesori de  

   Limba și literatura română din învățământul 

   preuniversitar gimnazial și liceal) 

 

  durata: aproximativ 3 luni 
 

  Taxă program: 400 lei, plata în rate  

 

 
 

 
Cursurile se organizează în regim de week-end, la zi, în  campusul Universităţii 
din Piteşti după un orar stabilit, anunţat cursanţilor pe mail şi pe site-ul 
institutului 

Curriculumul programului 
 Direcţii actuale în cercetarea ştiintifică a morfologiei limbii române (13 ore) 

 Dinamica cercetărilor în lexicologia română (13 ore) 

 Cercetări actuale în sintaxa limbii române (13 ore) 

 Strategii de comunicare şi argumentare (13 ore) 

 Tendinte noi in didactica limbii şi literaturii române (13 ore) 

 Probleme practice ale proiectării şi realizării cercetării pedagogice (10 ore) 

 Educaţia centrată pe stimularea creativităţii elevilor (10 ore) 
 

 

 formatori: cadre didactice universitare și de specialitate din învățământul 

preuniversitar; 
 cursurile încep în momentul în care se formează o grupă de 25 cursanți  

 aşteptăm înscrierile dumneavoastră (cererile completate, semnate şi apoi 

scanate) la adresa de mail: dfc.medurur@yahoo.com 
 

 

  Documente necesare la dosar pentru înscriere: 
 

1. Formular de înscriere;  
2. Contract de studii; 
2. CI /BI (xerox); 
3. Adeverință de la instituția angajatoare din care să reiasă funcția și specialitatea; 
4. Certificat de naştere (conform cu originalul de la instituția angajatoare); 
5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, (conform cu originalul de la instituția 

angajatoare); 
6.  Diploma de licenţă+ foaie matricolă (conform cu originalul de la instituția 

angajatoare). 
 

INSCRIERI LA SECRETARIATUL INSTITUTULUI ZILNIC, INTRE ORELE 9-16 
Contact: 

Secretariatul I.F.P.M.: +40-348-453-197 

Dr. Ramona Nicolescu : 0724.067.367 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

INSTITUTUL DE FORMARE ȘI PERFORMANTĂ MUNTENIA 

Str. Doaga nr. 11- Piteşti - 110441,  

Etaj 1, birou 108 
Tel./ fax +40-348-453-197                                         

www.upit.ro http: //ifpm.upit.ro 

Email: dfc.medurur@yahoo.com 
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