Se anunţă admiterea la cursuri de recalificare:
profesori de educaţie fizică şi profesori-antrenori la diverse probe de sport
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării oferă posibilitate organizării cursurilor
gratuite de recalificare profesională a 35 de cadre didactice de educaţie fizică.
În premieră, costurile acestor cursuri vor fi acoperite integral din bugetul de stat, în cadrul
proiectului de asigurare a formării profesionale continue a cadrelor didactice.
Promovarea cursurilor de recalificare are ca scop atât dezvoltarea competenţelor profesionale, cât
şi avansarea în grad didactic odată cu obţinerea studiilor iniţiale la disciplina predată.
I.

Cursurile se vor desfășura în perioada:
15 octombrie 2018 – 15 octombrie 2019.
1.
2.
3.
4.
5.

Candidații la concursul de admitere trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
Minim 3 ani experiență didactică confirmată;
Studii de cel puţin nivel 6 ISCED la programe de studii conexe;
Modul psihopedagogic în volum de 60 credite promovat;
Scrisoare de motivație;
Recomandarea OLSDI, în care vor fi indicate: potențialul de dezvoltare profesională a
candidatului, importanța cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de
recalificare în contextul managementului resurselor umane (şarja didactică atribuită
începând cu 03.09.2018).

Lista actelor necesare pentru admitere la cursuri de recalificare - profesori de educaţie
fizică (buget) şi care urmează a fi depuse la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Departamentul Formare Profesională Continuă, mun. Chişinău, str. A.Doga, 24/1, Blocul de
studii nr.2, etajul 1, bir. 100; 103:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diploma de studii superioare pedagogice şi suplimentul (original şi copie)
Dovadă studii: Modulul psihopedagogic în volum de 60 credite
Copia buletinului de identitate
Copia carnetului de muncă
Scrisoare de motivație
Recomandarea OLSDÎ
Foto 3x4 – 3 b.

Orele de lucru ale Comisiei de admitere: Luni - Vineri: 08.00 - 16.00.
Perioada de admitere: 01 - 15.10.2018
+373 22 497 720 - Gheţiu Adelina, şef DFPC;
+373 22 438 747 - Beţivu Olga, metodist.
E-mail: formarecontinuausefs@mail.ru
Date de contact:

II. Atenţionăm: Pentru absolvenţii altor domenii de studiu decât domeniile Ştiinţe ale
educaţiei şi Ştiinţe ale sportului, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport anunţă
înmatricularea, în bază de contract, la cursuri de recalificare: profesori de educaţie fizică şi
profesori-antrenori la diverse probe sportive (1800 ore/60 credite). Durata studiilor – 1 an.
Admiterea se face în bază de studii superioare. Forma de organizare a învăţământului – frecvenţă
redusă. Cursurile se vor desfășura în perioada: 15 octombrie 2018 – 15 octombrie 2019.
Lista actelor necesare pentru admitere:
1. Diploma de studii superioare - supliment (original şi copie)
2. Copia buletinului de identitate
3. Scrisoare de motivație
4. Foto 3x4 – 3 b.
Notă: Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la cursuri de recalificare în
domeniile Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe ale sportului este publicat pe pagina web oficială a
USEFS.

