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Ofertă educațională 

Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar  

Durată 2 ani/4 semestre 

Număr total de credite: 120 + 10 

Nr

. 

crt

. 

DOMENIUL DE LICENȚĂ/ 

CALIFICAREA UNIVERSITARĂ 

PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ 

PROGRAMUL DE STUDII 

Programul de conversie 

profesională a cadrelor 

didactice din învățământul 

preuniversitar 

Număr locuri 

1 
Inginerie industrială/ Tehnologia 

construcțiilor de mașini 
Educație tehnologică  

25  

fără taxă 

2 
Ingineria sistemelor/Automatică și 

informatică industrială 

Tehnologia Informației și 

a Comunicațiilor 

30  

fără taxă 

SUSȚINUTE FINANCIAR PRIN PROIECTUL ROSE 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la cursurile de conversie profesională, candidații 

vor prezenta un dosar tip mapă, care trebuie să conțină următoarele acte: 

- formular tip de înscriere; 

- diplomă de licență sau echivalentă și foaia matricolă/suplimentul la diplomă pentru 

ultimele studii absolvite, în original, sau copie certificată în conformitate cu originalul, de 

către membrii comisiei de admitere; 

- diplomă de bacalaureat, în original sau copie certificată în conformitate cu originalul, de 

către membrii comisiei de admitere; 

- adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte calitatea de cadru didactic și 

disciplinele predate (în original); 

- copie certificat de naștere, copie certificată în conformitate cu originalul, de către membrii 

comisiei de admitere; 

- copie buletin/carte de identitate; 

- adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a 

candidatului și că este că este apt pentru continuarea studiilor; 

- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 



Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toți 

candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din 

certificatele de naștere. 

 

Criterii de ierarhizare  

     Criteriul general de ierarhizare este media generală de absolvire a examenului de licență. 

     Criterii de departajare: media generală obținută la examenul de bacalaureat; media 

generală a anilor de studiu aferentă studiilor universitare de licență. 

 

Înscrieri - sesiunea septembrie  2022 

12-26 septembrie (orele 9 - 16) – înscrierea candidaților (exclusiv sâmbăta și duminica) 

26 septembrie - afișarea rezultatelor  

Înscrierile se fac la sediul Facultății de  Inginerie din Calea Eroilor nr. 30, Târgu Jiu, 

Gorj, România. 

Tel: 0253215848, Fax: 0253215794, https://ing.utgjiu.ro  

https://ing.utgjiu.ro/

