CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC

Str. Victoriei Nr. 76, Baia Mare, Maramureş, 430122, tel. +40 0262-218132,
www.ubm.ro/sites/dpppc

CONTRACT
privind îndrumarea activităţii de practică pedagogică în unităţile de învăţământ preuniversitar

În cadrul activităţilor de practică pedagogică a studenţilor conform Legii nr. 1 / 2011 şi a
O.M.E.C.T.S. nr. 5745/ 13.09.2012 publicat în M.O. partea I nr. 657/ 17.09.2012 privind aprobarea
Metodologiei – cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competenţelor pentru profesiunea didactică şi OUG nr.49/2014., se încheie prezentul
CONTRACT.
1. Unităţile contractante:
1.1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin Director economic, Rector și Departamentul
de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, reprezentat de ......., în calitate de beneficiar
Şi
1.2. Unitatea de învăţământ preuniversitar Scoala ......................................................, Baia
Mare,reprezentată de directorul şcolii, prof. .........., în calitate de furnizor de servicii de îndrumare a
practicii pedagogice.
2. Obligaţiile părţilor contractante
2.1. Unitatea de învăţământ preuniversitar se obligă:
- să asigure îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor, prin activităţi de mentorat;
- să desemneze mentori cu experienţă pedagogică din rândul profesorilor cu gradul didactic
II şi I;
- să ofere grupelor de practică accesul la facilităţile necesare desfăşurării practicii pedagogice
– săli de clasă, laboratoare, cabinete etc. – potrivit programului de funcţionare al şcolii şi
programului de practică pedagogică;
- să colaboreze cu DSPP şi coordonatorii de practică la perfecţionarea activităţii de pregătire
iniţială şi continuă a cadrelor didactice.
2.2. Universitatea, se obligă:
- să asigure formaţiile de studenţi cu coordonatori de practică desemnaţi din rândurile
specialiştilor în metodica predării disciplinelor şcolare;
- să participe, alături de mentori, la activităţi instructiv-educative, analize psihopedagogice şi
metodice, lecţii de probă şi finale, potrivit unui program elaborat de comun acord între metodicieni
şi îndrumătorii de practică;
- să acorde mentorilor şi unităţi de învăţământ preuniversitar consiliere metodologică şi de
specialitate, potrivit cerinţelor acestora;
- să elibereze mentorilor atestate de perfecţionare a pregătirii profesionale şi recomandări în
vederea promovării, potrivit rezultatelor obţinute în îndrumarea practicii pedagogice şi a rezultatelor
la catedră;
- să ofere accesul unităţii de învăţământ preuniversitar şi cadrelor sale la programe de
colaborare cu corpul academic în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă, elaborarea de
lucrări metodico-ştiinţifice, articole şi studii, participarea la granturi şi proiecte iniţiate de
universitate etc.
- să acorde (pe baza consultărilor cu reprezentanţii din unităţile şcolare), în luna iunie 2018
indemnizaţii de mentor de 100 lei/student/an, formaţia de practică fiind dimensionată la maxim 12
studenţi.
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3. Durata contractului 1 octombrie 2017 - 30 iunie 2018, pentru anul financiar 2017/2018 se
va asuma prin consens un nou contract.
4. Modificarea clauzelor contractuale se face prin iniţiative dintr-o parte sau alta, în condiţiile
negocierii între părţile contractante.
5. Listele cu mentori, îndrumători de practică pedagogică, fac parte integrantă la prezentul
contract şi ele constituie baza de date pentru organizarea şi monitorizarea practicii pedagogice,
precum şi pentru acordarea indemnizaţiei de mentor.

Baia Mare, … …………
Semnături autorizate:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
RECTOR

JURIST

Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Ec. Adriana OCHIȘ

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Director,
..................
L.S.
Unitatea de învăţământ preuniversitar
Scoala ...................................
Director,
Prof. ...................
Mentor,
Prof..........................

Nr....../ .............
L.S.
Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Inspector scolar general,
Prof. ……………………..
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Act aditional la
CONTRACTUL
privind îndrumarea activităţii de practică pedagogică în unităţile de învăţământ preuniversitar

Articol unic.
Parţile convin, de comun acord la modificarea cuantumului indemnizaţiei de mentor
prevazutǎ la art. 2.2, teza ultimǎ, la nivelul de 150 de lei aplicabilǎ începand cu data de 01.10.2017.
Restul clauzelor contractuale rǎmân nemodificate.

Baia Mare, … …………
Semnături autorizate:
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
RECTOR

Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA
DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Ec. Adriana OCHIȘ
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Director,
………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ preuniversitar
………………………………………………………..
Director,
………………………………………………………..
Mentor,
………………………………………………………..

L.S.

Nr....../ .............
L.S.
Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Inspector școlar general,
…………………………………………………………...
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