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Comunicat de
e presă
Un numărr de 65 ca
andidaţi au
u obţinut definitivar
d
rea și drep
ptul de pra
actică în îînvăţămân
ntul
preunive
ersitar din
n judeţul Brăila
B
în se
esiunea 20
020 (rezulltate finale
e)
Rata
R
finallă de pro
omovare a examen
nului naţional pentru defin
nitivare în
n învăţăm
mânt
(sesiunea 2020), du
upă soluţiionarea co
ontestaţiilor, este 71,42% (îîn creșterre cu 3,2
22%,
comparativ
c
v cu rezulltatele iniţţiale - 69,23%).
Astfel,
A
din totalul de 91 de ca
andidaţi cu note la proba scrrisă, 65 de
e candidaţţi au reușit să
obţină,
o
în ffinal, med
dii mai mari sau egale cu 8 (opt), media
a minimă de promovvare a ace
estui
examen.
e
P
Precizăm
a probei scrise
s
din sesiunea 2020, da
ar înainte
e de
că după susţinerea
înregistrare
ea/soluţionarea conttestaţiilor,, au fost declaraţi prromovaţi 63
6 de candidaţi.
La
L nivel na
aţional, pro
ocentul de
e promovarre înregistrrat este de
e 72.45%.
Afișarea
A
re
ezultatelor finale a avut
a
loc astăzi,
a
3 august
a
202
20, cu o zi
z mai devvreme faţă
ă de
calendarul
c
iniţial, atâ
ât în centrrele de exa
amen, cât și pe site--ul dedicatt: definitivvat.edu.ro..
Reamintim
R
că în ace
eastă sesiu
une, 100 de
e candidaţţi au avut dreptul de a susţine
e proba sccrisă
din
d data de
e 22 iulie. Au fost prrezenţi 98 de candida
aţi (98,0%)). Dintre aceștia, 7 candidaţi s-au
retras.
r
Nu au fost can
ndidaţi eliminaţi, nu
u au fost lu
ucrări anulate în centrele de evvaluare.
Pentru
P
a ffi declarat promova
at, un candidat tre
ebuie să obţină
o
cell puţin media
m
8 (o
opt),
calculată
c
c medie ponderată
ca
ă a notelo
or obţinute
e la toate
e probele de exame
en, inclusiv la
proba
p
scrisă. Nota la proba scriisă are o pondere
p
de
e 70% în ca
alculul med
diei finale..
Cadrele
C
did
dactice prromovate dobândesc
d
c dreptul de
d practiccă în învăţţământul preuniversi
p
itar,
acesta
a
fiind
d, de altfe
el, și obiectivul acesttui examen
n naţional..

