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CURS AGREAT DE MECTS
GRATUIT
IN ROMANIA SI GERMANIA

-

INSTRUIRE PENTRU PROFESORI
metoda practica germana certificata
implementata de Universitatea Tehnica din Cluj- Napoca,
clasata in categoria I, "Universitati de cercetare avansata si
educatie"

DOMENII: Mecanică si Inginerie Electrică si Electronică.
•
•

•

•
•

Inscriere: www.practicainlicee.ro
pot beneficia: cadre didactice/personal didactic, cu studii medii sau studii
superioare (universitare si postuniversitare), cu specializare in domeniile
mecanica, inginerie electrica si electronica din toata tara, dovedite cel
putin pe baza foii matricole, anexa la un act de studiu
Despre program:
o Realizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca in parteneriat cu
Institutul tehnic Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG, Germania si
SC Tera Impex SRL , Sibiu
o reprezinta o metoda didactica germana, consacrata, cu o
componenta teoretica si o componenta practica
o Derulare in 2 etape: 28 ore instruire teoretica la Cluj-Napoca si 16
ore instruire practica in Germania
o este agreat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului; la finalizarea programului, profesorii obtin o diploma cu
care isi pot sustine planul individual de formare profesionala, fiind
posibila echivalarea acestei diplome si acordarea unui numar de
credite transferabile, conform Metodologiei aprobate de MECTS
la incheierea instruirii, profesorii primesc: diploma de absolvire, suportul
de curs, documentația tehnică pentru profesori, documenta ția tehnică
pentru elevi și seturi de practică (echipamente, piese, scule,etc)
servicii administrative complete, fiind asigurate:
o cazare la hotel de 3*, atat in Romania cat si in Germania
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o pensiune completa – 3 mese pe zi + pauze de cafea
o decontarea imediata a transportului la Cluj-Napoca (dus-intors)
o transport cu autocare moderne in Germania, inclusiv in zone de
recreere
o traducerea permanenta pe durata vizitei din Germania, prin
intermediul a cel putin un traducator autorizat care va insoti
fiecare grup;
o transport de la hotel la locatia cursului/vizitei de lucru
o preluare din teritoriu pentru vizita de lucru in Germania.
programul functioneaza in regim de subventie: la inceperea fiecarei etape
de curs, cadrele didactice/personalul didactic primesc dupa fiecare etapa
de curs absolvita, subventia integral (egala cu suma angajata in avans
pentru sustinerea participarii la curs, precizam ca alta varianta de
participare la acest curs nu este posibila datorita conditiilor impuse prin
contractul de finantare care stabileste normativele de implementare ale
proiectului). La final, absolut toate cheltuielile aferente participarii la
curs sunt rambursate.
Evaluarea dosarelor depuse pentru acordarea subventiei este strict
administrativa, in sensul verificarii faptului ca toate documentele
solicitate prin Metodologie se regasesc in dosar.
Avantaj: termenul de acordare a subventiei pentru participantii la
cursurile organizate in perioada septembrie – noiembrie 2011 este de
maxim 12 zile de la finalizarea fiecarei etape a cursului. Dupa aceasta
perioada, intervalul de rambursare poate creste.
Transportul pana la și de la Cluj-Napoca se decontează pe loc.
perioada inscriere: august 2011 – pana la epuizarea locuriror disponibile.
numar locuri: limitat; nu poat fi suplimentat; maxim 40 cursanti/serie
Pentru toate proiectele de practica studiate se asigura documentatia
pentru profesori si elevi.
la finalizarea programului profesorii primesc seturi de practica pentru
disciplina pe care o predau.

De exemplu, la Mecanica sunt prevazute urmatoarele seturi de practica:
Formula 1: kit din 88 piese – electromotoare care functioneaza cu energie
solara
Kitul contine inclusiv Manuale de utilizare si Softuri educationale in limba
romana
Fierbator – introducere in formarea
Trasator - studiază găurirea,
orientata pe proces
slefuirea, tăierea, pilirea, îmbinarea
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si realizarea filetelor
Trepied – sistem complex, 16 piese

Perforator, adecvat si pentru CNC –
kit de 41 piese si scule pentru
invatarea prelucrarilor mecanice

La Electro sunt prevazute urmatoarele seturi de practica:
Zarul electronic - execuţia părţii mecanice, execuţia părţii electronice şi
montajul final al zarului (setul include: : diferite componente electronice,
cablaj, baterie 9V, scule)
Kitul contine inclusiv Manuale de utilizare si Softuri educationale in limba
romana
Orga de lumini cu 3 canale - Set de
MONALISA- modul de tensiune si
piese: kit complet componente
curent – kit complet
electronice, scule, carcasă, cablaj
Detector alarma - alarme vizuale şi
Modul digital pentru masurarea
acustice, kit complet
tensiunii si a curentului – kit
complet
Pentru informatii suplimentare despre înscriere si desfasurarea cursurilor puteti
contacta urmatoarele persoane:
Angela Rusu, asistent manager Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca
Email: angela.rusu@ael.utcluj.ro
Sau
Bianca Barbu, secretar Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Email: biancabarbu08@yahoo.com
Sau
Raluca Boscaneanu, responsabil tehnic Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Email: raluca.boscaneanu@staff.utcluj.ro
Numere de telefon: 0264/401.336 sau 0753/850.132

