Termeni si conditii de inscriere
si absolvire a cursului
Inscrierea la acest curs se realizeaza numai prin intermediul formularului electronic
prezent pe acest site.
Daca aveti probleme tehnice, contactati CCD Dolj, compartimentul IT.
In termen de maxim 15 zile de la data inscrierii veti primi pe e-mail detalii legate
organizarea cursului pentru care ati optat.
Inscrierea la acest curs presupune faptul ca acceptati urmatoarele conditii de
participare si certificare:
1. Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei
Corpului Didactic Dolj şi a celorlalte elemente de legislaţie referitoare la formarea
continuă şi la activitatea în învăţământ;
2. Participarea la toate activităţile aferente derulării programului de formare
continuă;
3. Utilizarea adecvata a bazei materiale a Casei Corpului Didactic Dolj şi a
instituţiilor gazdă, precum şi a materialelor documentare care sunt puse la dispoziţie;
4. Prezenta obligatorie (maxim 1/10 absente motivate) - cursantul care
acumulează absenţe în proporţie mai mare de 10% din numărul total de ore alocate
programului va fi declarat „retras”;
5. Completarea chestionarelor de monitorizare/evaluare;
6. Participarea la sesiunile de evaluare la termenele prevazute;
7. Susţinerea tuturor probelor de evaluare (colocvii, examinări, testări, probe
practice, prezentări de portofoliu, etc.) la termenele ce rezultă din planificarea
desfăşurării activităţilor aferente derulării programului de formare continuă;
8. Respectarea programului de funcţionare al instituţiei;
9. Anunţarea, la secretariatul CCD Dolj, dacă este cazul, oricarei schimbari în
privinţa funcţiei didactice, modului de încadrare sau a datelor de contact, care ar putea
interveni pe durata participării la programul de formare continuă, pentru a evita
disfuncţionalităţi de comunicare sau inadvertenţe în completarea actelor;
10. Achitarea taxei de curs pana la sesiunea de evaluare;
11. Achitarea contravalorii Atestatului de absolvire, la eliberarea acestuia
(art.29(2), O.M.Ed.C. 4611/2005) - numai pentru cursurile acreditate;
12. Achitarea contravalorii Adeverintei de participare, la eliberarea acesteia - numai
pentru avizate, neacreditate.
Intrebari?
Ne puteti contacta!
Persoana de contact: Marinela Deaconeasa analist-programator CCD Dolj
ccddolj@gmail.com

