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SINTEZA PROGRAMELOR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Nr.

Instituția de Învățământ

Specializarea vizată de programul de studii de

Crt.

Superior

conversie profesională

UNIVERSITATEA
1

Matematică, Informatică

TRANSILVANIA DIN
BRAȘOV

Filosofie, Tehnologia Informației și Comunicării,
Educație Tehnologică, Istorie, Limba și literatura

2

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN
CEL MARE" DIN SUCEAVA

română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura
germană, Limba și literatura spaniolă, Limba și
literatura italiană, Limba și literatura franceză, Limba
și literatura ucraineană, Pedagogia învățământului
primar și preșcolar

3

4

5

6

UNIVERSITATEA

Economia comerțului, turismului și serviciilor, Finanțe

”DANUBIUS” DIN GALAȚI

și bănci, Contabilitate și informatică de gestiune, Drept

UNIVERSITATEA TEHNICĂ

Informatică, Tehnologia Informației

DIN CLUJ–NAPOCA

UNIVERSITATEA DIN
PITEŞTI

UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA

Pedagogia învățământului primar și preșcolar,
Biologie, Psihologie, Educație Fizica Si Sportivă,
Informatică, Matematică, Muzică
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Limba
și literatura engleză, Interdisciplinară (Biologie,
Chimie si Fizică)

2
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7

UNIVERSITATEA PETROLGAZE DIN PLOIEŞTI

Științe inginerești, Limba și literatura engleză, Limba
și literatura franceză, Calculatoare și tehnologia
informației

UNIVERSITATEA DIN

Geografia turismului, Istorie, Pedagogia

BUCUREŞTI

învățământului primar și preșcolar

9

UNIVERSITATEA "BABEŞBOLYAI" DIN CLUJNAPOCA

Geografie, Istorie, Pedagogia învățământului primar și
preșcolar, Pedagogia învățământului primar și
preșcolar (la Centrul Universitar UBB Reșița)

10

UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIŞOARA

Chimie, Biologie

8

11

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DE CONSTRUCŢII DIN

Informatică, Tehnologia Informației și
Telecomunicațiilor, Educație Tehnologică

BUCUREŞTI

12

13

UNIVERSITATEA „VASILE
ALECSANDRI” DIN BACĂU

Mecatronică, Informatică, Proiectare asistată de
calculator, Educaţie Tehnologică, Ecologie Şi Protecţia
Mediului, Educaţie Antreprenorială, Inginerie chimică,
Limba și literatura engleză, Limba și literatura
franceză, Limba și literatura română, Pedagogia
învățământului primar și preșcolar

UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS” DIN
GALAȚI

Biologie, Chimie, Cultură civică, Economia
comerțului turismului și serviciilor, Economie și
educație antreprenorială, Educație fizică și sportivă,
Educație tehnologică, Filosofie, Informatică
economică, Informatică - tehnologia informației și a
comunicațiilor, Informatică aplicată în economie,
Informatică managerială, Ingineria produselor
alimentare, Istorie, Limba și literatura engleză, Limba
și literatura franceză, Limba și literatura română,
Matematică, Sociologie, Agricultură
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14

15

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
DIN IAȘIi

Economia comerțului, turismului și serviciilor, Finanțe
și Bănci, Economie și afaceri internaționale Marketing,
Contabilitate și Informatică de Gestiune, Management

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA DIN

Informatică - Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor, Inginerie Chimică, Mecatronică

BUCUREȘTI

Educație, Tehnologică
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1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Matematică și informatică

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Matematică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 credite + 10 credite examenul de absolvire

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

10 septembrie 2022, ora 13:00

Site internet cu informații pentru
admitere

admitere.unitbv.ro

Alte informații relevante

https://mateinfo.unitbv.ro/ro/admitere/admiterelicenta/conversii.html
Programul de conversie profesională Matematică este
adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul liceal,
indiferent de pregătirea anterioară, absolvenților de studii
de licență care doresc să obțină competențele necesare
calificării profesionale și didactice pentru a preda
disciplina Matematică.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Matematică și informatică

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Informatică și Tehnologia Informației și Comunicării

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 credite + 10 credite examenul de absolvire

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

10 septembrie 2022, ora 13:00

Site internet cu informații pentru
admitere

admitere.unitbv.ro

Alte informații relevante

https://mateinfo.unitbv.ro/ro/admitere/admiterelicenta/conversii.html
Programul de conversie profesională Tehnologia
informației și comunicării este adresat tuturor cadrelor
didactice din învățământul liceal, indiferent de pregătirea
anterioară, absolvenților de studii de licență care doresc
să obțină competențele necesare calificării profesionale și
didactice pentru a preda disciplina Tehnologia
informației și comunicării.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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2. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Istorie și Geografie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Filosofie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

română

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de
Calculatoarelor

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Tehnologia Informației și Comunicării

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă

Inginerie

Electrică

și

Știința

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și
Robotică

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Educație Tehnologică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

română

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultate de Istorie și Geografie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Istorie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

română

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura română

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura engleză

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

engleză

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura germană

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

germană

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura spaniolă

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

spaniolă

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura italiană

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

italiană

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura franceză

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

franceză

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura ucraineană

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

ucraineană

Data limită de înscriere

12 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Media de admitere este media examenului de licenţă/
diplomă
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe ale Educației

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

9 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.usv.ro/admitere-2022/numar-locuri-siprobe-concurs-admitere-2022/numar-locuri-si-probeconcurs-conversie-profesionala-2022/

Alte informații relevante

Proba 1: Probă eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi
capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale,
notată cu admis/respins
Proba 2: Media de admitere este media examenului de
diplomă/licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
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3. UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” DIN GALAȚI

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea ”DANUBIUS” din Galați

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Facultatea de Economie a Comerțului, Turismului și
Serviciilor

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 ECTS

Forma de învățământ

sID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-conversiepentru-cadrele-didactice-din-invatamantul-liceal

Alte informații relevante

Criterii de admitere:
Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ liceal cu
diplomă de licență sau echivalentă.
Criterii de departajare:
I media la examenul de licență;
II media generală a anilor de studii de licență.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea ”DANUBIUS” din Galați

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Finanțe și BăncI

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-conversiepentru-cadrele-didactice-din-invatamantul- liceal

Alte informații relevante

Criterii de admitere:
Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ liceal cu
diplomă de licență sau echivalentă.
Criterii de departajare:
I media la examenul de licență;
II media generală a anilor de studii de licență.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea ”DANUBIUS” din Galați

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 ECTS

Forma de învățământ

IFR

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-conversiepentru-cadrele-didactice-din-invatamantul- liceal

Alte informații relevante

Criterii de admitere:
Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ liceal cu
diplomă de licență sau echivalentă.
Criterii de departajare:
I media la examenul de licență;
II media generală a anilor de studii de licență.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea ”DANUBIUS” din Galați

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Drept/ Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Cultură Civică și Educație Socială

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 ECTS

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.univ-danubius.ro/dppd/programe-de-conversiepentru-cadrele-didactice-din-invatamantul- liceal

Alte informații relevante

Criterii de admitere:
Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ liceal cu
diplomă de licență sau echivalentă.
Criterii de departajare:
I media la examenul de licență;
II media generală a anilor de studii de licență.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

4. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ
la Distanță și IF Redusă

Specializarea vizată de programul Informatică și Tehnologia Informației
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

16 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://iti.utcluj.ro/

Alte informații relevante

Programul este adresat, în exclusivitate, cadrelor
didactice încadrate în sistemul de învăţământ liceal cu
diplomă de licenţă sau echivalentă.
Absolvirea acestui program conferă titularului dreptul
de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul
liceal în concordanță cu noua specializare.
După promovarea Examenului de diplomă,
absolventului i se eliberează Diploma de conversie
profesională, însoţită de suplimentul la diplomă,
conform Art. 9 din Normele metodologice de
organizare şi funcţionare a programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învăţământul
liceal, aprobate prin OM nr. 6194/13.11.2012.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

5. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie

Specializarea vizată de programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 credite

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

08 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.upitmedia.ro/info-admitere/

Alte informații relevante

În vederea înscrierii la concursul de admitere candidatul
va depune obligatoriu adeverinţă prin care să se facă
dovada calităţii de cadru didactic emisă de unitatea de
învățământ liceal în care este încadrat.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea
de
Științe,
Educație
Fizică
Informatică/Departamentul Științe Ale Naturii

Specializarea vizată de
programul de studii de conversie
profesională

Biologie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

08 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://upit.ro/admitere/oferta/conversie/biologie-868

Alte informații relevante

În vederea înscrierii la concursul de admitere candidatul
va depune obligatoriu adeverinţă prin care să se facă
dovada calităţii de cadru didactic emisă de unitatea de
învățământ liceal în care este încadrat.

și

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și
Psihologie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Psihologie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 credite

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

08 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.upitmedia.ro/info-admitere/
admitere
Alte informații relevante

În vederea înscrierii la concursul de admitere candidatul
va depune obligatoriu adeverinţă prin care să se facă
dovada calităţii de cadru didactic emisă de unitatea de
învățământ liceal în care este încadrat.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Din Pitesti

Facultatea / Departamentul

Facultatea De Științe, Educație Fizică Și Informatică/
Departamentul Educație Fizica Si Sport

Specializarea vizată de programul Educație Fizică Și Sportivă
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

08 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.upitmedia.ro/info-admitere/

Alte informații relevante

Sunt eligibili candidații care pot să facă dovada calității
de cadru didactic (prin adeverință emisă de unitatea de
învățământ în care este încadrat).

admitere_fsefi@upit.ro

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și
Arte/Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Pedagogie Muzicală Instrumentală

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

8 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.upitmedia.ro/info-admitere/

Alte informații relevante

În vederea înscrierii la concursul de admitere candidatul
va depune obligatoriu adeverinţă prin care să se facă
dovada calităţii de cadru didactic emisă de unitatea de
învățământ liceal în care este încadrat.

admitere_ftlia@upit.ro

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică /
Departamentul Matematică-Informatică

Specializarea vizată de
programul de studii de conversie
profesională

Informatică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

13 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://upit.ro/admitere/oferta/conversie/informatica863
Sunt eligibili candidații care pot să facă dovada calității
de cadru didactic (prin adeverință emisă de unitatea de
învățământ în care este încadrat).

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din Pitești

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică /
Departamentul Matematică-Informatică

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Matematică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

13 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://upit.ro/admitere/oferta/programe-delicenta/matematica-861
În vederea înscrierii la concursul de admitere candidatul
va depune obligatoriu adeverinţă prin care să se facă
dovada calităţii de cadru didactic emisă de unitatea de
învățământ liceal în care este încadrat.

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

6. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Instituția de învățământ superior

Universitatea din Craiova

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere / Departamentul de Știinte ale
Educației și ale Comunicării

Specializarea vizată de programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învțământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

19 septembrie 2022

Site cu informații pentru admitere

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/anun%C8%9Buri

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)

Instituția de învățământ superior

Universitatea din Craiova

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere / Departamentul de Studii AngloAmericane și Germane

Specializarea vizată de programul Limba și literatura engleză
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învțământ

IF

Limba de predare

Limba engleză

Data limită de înscriere

19 septembrie 2022

Site cu informații pentru admitere

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/anun%C8%9Buri

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Universitatea din Craiova
Superior
Facultatea
/Departamentul

Facultatea de Științe / Departamentul de Fizică și Departamentul
de Chimie

Specializare vizată de Interdisciplinară (Biologie, Chimie si Fizică)
programul de studii de
conversie profesională
Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba Română

Data limită de înscriere

27 septembrie 2022

Site internet cu informații http://cis01.central.ucv.ro/physics/ro/Prog_de_conv_profes.html
pentru înscriere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program de
conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă prin
programul de conversie se obţin competenţe de predare a unei
discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de
specializare înscris pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă
obţin competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris pe
diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

7. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Facultatea / Departamentul

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul Științe inginerești
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

25 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.upg-ploiesti.ro/ro/programe-deadmitere
reconversie-profesionala
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Facultatea / Departamentul

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul Limba și literatura engleză
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba engleză și limba română

Data limită de înscriere

25 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.upg-ploiesti.ro/ro/programe-deadmitere
reconversie-profesionala
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Facultatea / Departamentul

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul Limba și literatura franceză
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba franceză și limba română

Data limită de înscriere

25 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.upg-ploiesti.ro/ro/programe-deadmitere
reconversie-profesionala
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Facultatea / Departamentul

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul Calculatoare și tehnologia informației
de studii de conversie profesională
Durata

3 semestre

Număr de credite ECTS

90

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

25 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.upg-ploiesti.ro/ro/programe-deadmitere
reconversie-profesionala
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

8. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din București

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Geografie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Geografia turismului

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 de credite transferabile (30 credite/semestru).

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

25 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/programeadmitere
conversie-profesionala/
Alte informații relevante

Alte informații relevante

Programul, desfășurat la nivel postuniversitar, se
adresează cadrelor didactice din învățământul liceal. .
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din București

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Istorie

Specializarea vizată de programul Program de conversie profesională Istorie
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 de credite transferabile (30 credite/semestru).

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/programeadmitere
conversie-profesionala/
Alte informații relevante

Programul, desfășurat la nivel postuniversitar, se
adresează cadrelor didactice din învățământul liceal.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea din București

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Specializarea vizată de programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 credite scolaritate
10 credite examen de absolvire – portofoliu de
absolvire

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

16 septembrie 2022 – online

Site internet cu informații pentru https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/programeadmitere
conversie-profesionala/
Alte informații relevante

Acest program de conversie, prin învățământ la
distanță, este răspunsul pe care îl cauți din punct de
vedere profesional, iar la nivel social reprezintă o
soluție la provocările din ultima perioadă privind
creșterea, dezvoltarea și educația copilului de vârstă
mică. Acest program reprezintă o premisă favorabilă
pentru acoperirea cu personal calificat a unor debușee
provocatoare pe piața forței de muncă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă)
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

9 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Matematica și Informatică

Specializarea vizată de programul

Matematică

de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 + 10 (examenul de absolvire)

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

18 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru http://www.cs.ubbcluj.ro/invatamant/programeadmitere
postuniversitare/program-de-conversieprofesionala-matematica/)
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

38

UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Geografie

Specializarea vizată de programul

Geografie

de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 + 20 (examenul de absolvire)

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

29 septembrie2022

Site internet cu informații pentru https://geografie.ubbcluj.ro/noutatiadmitere
detaliu=Program-de-ConversieProfesional%C4%83-Geografie
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Istorie și Filosofie

Specializarea vizată de programul

Istorie

de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 + 10 (examenul de absolvire)

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

14 octombrie 2022

Site internet cu informații pentru http://www.hiphi.ubbcluj.ro/studii/postuniversitar.html
admitere
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație

Specializarea vizată de programul

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 + 20 (examenul de absolvire)

Forma de învățământ

ID

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

19 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://psiedu.ubbcluj.ro/61-conversieadmitere
profesionala-pipp
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație

Specializarea vizată de programul

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la
Centrul Universitar UBB Reșița)

de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 + 20 (examenul de absolvire)

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

19 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://psiedu.ubbcluj.ro/61-conversieadmitere
profesionala-pipp
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

10.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul Biologie-Chimie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Biologie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

30 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.uvt.ro/program/program-de-conversieprofesionala-a-cadrelor-didactice-din-invatamantulpreuniversitar-biologie-4-semestre/

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul Biologie-Chimie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Chimie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

30 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://admitere.uvt.ro/program/program-de-conversieprofesionala-a-cadrelor-didactice-din-invatamantulpreuniversitar-chimie-4-semestre/

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

11.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Tehnică de Construcții București

Facultatea / Departamentul

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Informatică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

dppd.utcb.ro

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Tehnică de Construcții București

Facultatea / Departamentul

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Tehnologia Informației și Telecomunicațiilor

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

dppd.utcb.ro

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea Tehnică de Construcții București

Facultatea / Departamentul

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Educație Tehnologică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

dppd.utcb.ro

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

12.UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Mecatronică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Informatică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Proiectare asistată de calculator

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Educaţie Tehnologică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Ecologie şi Protecţia Mediului

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Educaţie Antreprenorială

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Inginerie chimică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Controlul Şi Expertiza Produselor Alimentare Şi
Biotehnologice

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/inginerie/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui program
de conversie profesională poate fi de 3 semestre, dacă
prin programul de conversie se obţin competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental
aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de
licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin competenţe de
predare a unei discipline din alt domeniu fundamental
decât al domeniului de specializare înscris pe diploma
de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere/ Departamentul de limbi străine

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura engleză

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

ÎF

Limba de predare

Engleza

Data limită de înscriere

23 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/litere/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere/ Departamentul de

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura franceză

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

ÎF

Limba de predare

Franceza

Data limită de înscriere

23 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/litere/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere/ Departamentul de limba și
literatura română și științe ale comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Limba și literatura română

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

ÎF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

23 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/litere/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Litere/ Departamentul de limba și
literatura română și științe ale comunicării

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

ÎF

Limba de predare

Româna

Data limită de înscriere

23 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/litere/admitere

Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
Departamentul de Educație Fizică și Performanță
Sportivă

Specializarea vizată de programul Educație fizică și sportivă
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

23 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.ub.ro/smss/admitere
admitere
Alte informații relevante

(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Ştiinţe / Departamentul de Biologie,
Ecologie şi Protecţia mediului

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Biologie

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/stiinte/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Ştiinţe / Departamentul de Matematică şi
Informatică

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Matematică

Durata

3 semestre/ 4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

27 ianuarie 2023

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.ub.ro/stiinte/admitere

Alte informații relevante

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

13.UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Biologie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Chimie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Cultură civică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Economia comerțului turismului și serviciilor

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Economie și educație antreprenorială

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Educaţie fizică şi sportivă

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Educație tehnologică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Filosofie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Informatică economică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Informatică - tehnologia informației și a comunicațiilor

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Informatică aplicată în economie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Informatică managerială

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Ingineria produselor alimentare

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR CU FINANŢARE
EXTERNĂ

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Istorie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Limba și literatura engleză -

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu
pentru admitere

informații https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul
Specializarea
vizată
programul de studii
conversie profesională

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic
de Limba și literatura franceză
de

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu
pentru admitere

informații https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Limba și literatura română

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
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Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de
programul de studii de
conversie profesională

Matematică

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații
pentru admitere

https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programe-deconversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie
profesională

Sociologie

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programe-deadmitere
conversie-profesionala/inscrieri
Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția
Superior

de

Învățământ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facultatea / Departamentul
Specializarea
vizată
programul de studii
conversie profesională

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic
de Agricultură
de

Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

15 septembrie 2022

Site internet cu
pentru admitere

informații https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/formare/programede-conversie-profesionala/inscrieri

Alte informații relevante

Înscrierea poate fi făcută și online:
https://www.dfctt.ugal.ro/index.php/learning-network
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ cu
frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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14. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul Economia comerțului, turismului și serviciilor
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul Finanțe și Bănci
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul Economie și afaceri internaționale
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul Marketing
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională

Management

Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Specializarea vizată de programul Contabilitate și Informatică de Gestiune
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

7 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://www.uaic.ro/studii/alte-programeacademice/programele-de-conversie-profesionalapropuse-pentru-anul-universitar-20142015/

Conform OM nr. 6194/13.11.2012, durata unui
program de conversie profesională poate fi de 3
semestre, dacă prin programul de conversie se obţin
competenţe de predare a unei discipline din domeniul
fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă, sau de 4 semestre dacă obţin
competenţe de predare a unei discipline din alt domeniu
fundamental decât al domeniului de specializare înscris
pe diploma de licenţă.
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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15.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Instituția de Învățământ Superior
Facultatea / Departamentul

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatica si Calculatoare
și DFCDSSU

Specializarea vizată de programul
de studii de conversie profesională
Durata
Număr de credite ECTS
Forma de învățământ
Limba de predare
Data limită de înscriere
Site internet cu informații pentru
admitere
Alte informații relevante

Informatică - Tehnologia Informației și a
Comunicațiilor
3/4 semestre
90/120
IF
Limba română
28 septembrie 2022
https://upb.ro/conversie-profesionala/
Acces la infrastructura educațională a UPB
(laboratoare/echipamente, sǎli de seminar, proiect,
bibliotecă, platforme e-learning Moodle, Microsoft
Teams)
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Ȋnvǎțǎmânt Superior
Facultatea/Departamentul
Specializarea vizata de programul
de studii de conversie
profesionalǎ
Durata
Numar de credite ECTS
Forma de ȋnvǎțǎmânt
Limba de predare
Data limitǎ de ȋnscriere
Site internet cu informatii pentru
admitere
Alte informații relevante

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii
(FICBi)
Inginerie Chimică

3/4 semestre
90/120
IF
Limba română
28 Septembrie 2022
https://upb.ro/conversie-profesionala/
Acces la infrastructura educațională a UPB
(laboratoare/echipamente, sǎli de seminar, proiect,
bibliotecă, platforme e-learning Moodle, Microsoft
Teams)
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea / Departamentul

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
și DFCDSSU

Specializarea vizată de programul Mecatronică
de studii de conversie profesională
Durata

3/4 semestre

Număr de credite ECTS

90/120

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://upb.ro/conversie-profesionala/

Alte informații relevante

Acces la infrastructura educațională a UPB
(laboratoare/echipamente, sǎli de seminar, proiect,
bibliotecă, platforme e-learning Moodle, Microsoft
Teams)
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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Instituția de Învățământ Superior

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea / Departamentul

DFCDSSU

Specializarea vizată de programul Educație Tehnologică
de studii de conversie profesională
Durata

4 semestre

Număr de credite ECTS

120 ECTS

Forma de învățământ

IF

Limba de predare

Limba română

Data limită de înscriere

28 septembrie 2022

Site internet cu informații pentru
admitere

https://upb.ro/conversie-profesionala/

Alte informații relevante

Acces la infrastructura educațională a UPB
(laboratoare/echipamente, sǎli de seminar, proiect,
bibliotecă, platforme e-learning Moodle, Microsoft
Teams)
(Forme de învățământ: ID - învățământ la distanță; IF - învățământ
cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă
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