
 

INFO-PROIECT 

Start în carieră 
prin  

master didactic 

august 2021 

INFO-ADMINISTRATIV 
 
GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT: 

11 august 2021, 17:00: toate 
specializările 
30 august 2021, 17:00: toate 
specializările  
 

  
 
IMPLICAREA ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE 
PROIECTULUI 

VACANŢĂ FRUMOASĂ! 

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, 
indiferent de dispozitiv, folosind numele 
şi prenumele dvs. din catalog. 
 
Verificaţi periodic pagina Master 
Didactic – DPPD: 

 
https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/  

INFO-DIDACTIC 
 

Activităţi complementare 
 

11 august 2021: Împărtăşind din 
experienţe… 
Activitatea 2. Modalități de motivare a 
elevilor pentru învățarea Religiei – 
perspectiva profesorului de Religie 

Disertaţia 
 

Elemente de avut în vedere în 
etapa de documentare:  

• redactarea Cuprinsului lucrării de 
disertaţie (variantă de lucru); 

• stabilirea unei Bibliografii minimale 
(cărţi/articole de specialitate, în 
format print/on-line); 

• solicitarea de feedback, de la 
profesorii coordonatori, pentru 
Cuprins şi Bibliografia minimală;  

• notarea trimiterilor – stil APA, după 
modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – 
pentru toate ideile şi exemplele 
selectate din lucrările de specialitate 
consultate; 

• completarea Bibliografiei pe măsură 
ce accesaţi diverse surse.  

https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/


 

INFO-PROIECT 
Activitatea de consiliere în 

carieră 

august 2021 

 

Activitate on-line, cu masteranzii tuturor 
specializărilor din cadrul Masterului 
Didactic: 30 august 2021 – tema 
abordată va fi Pregătirea portofoliului 
profesorului. 
Scopul activităţii: elaborarea unei 
structuri a portofoliului și consilierea 
masteranzilor fără experiență didactică 
pentru completarea acestuia 
 
Activitatea de informare și consiliere 
individualizată prin e-mail: Pregătirea 
portofoliului profesorului 

 

Recomandări de lectură: 
 

 Neacşu, I.; Manasia, L.; Chicioreanu, 
T. (2020). Elaborarea lucrărilor de 
licenţă, disertaţie şi gradul didactic I. 
Ghid ştiinţific şi metodologic. Ediţia a 
II-a. Bucureşti: Paralela 45. 

MOBILITĂŢI 

Va urma… 
 

 Neacşu, I. (2015). Metode şi 
tehnici de învăţare eficientă. 
Fundamente şi practici de succes. 
Iaşi: Polirom. 

 Pânişoară, G. (2019). Psihologia 
învăţării. Cum învaţă copiii şi 
adulţii? Iaşi: Polirom. 

 https://sportsisocietate.ro/acasa 
 https://teologiesiviata.ro/ 
 http://www.bio.uaic.ro/publicatii/an

ale_vegetala/analeVEG.html  
 http://www.bio.uaic.ro/publicatii/an

ale_zoologie/anale_zoo_index.ht
ml  

 https://www.psih.uaic.ro/anale-st/ 
 http://geology.uaic.ro/auig/ 
 http://www.seminarcantemir.uaic.r

o/index.php/lsgdc/index 
 https://analeteologie-iasi.ro/  
  

INFO-NORMATIV 

 https://apastyle.apa.org/   
 http://subiecte.edu.ro/2021/definiti

vare/Subiecte_si_bareme/ 
 http://subiecte.edu.ro/2021/titulari

zare/  
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