
Fișa programului 
 
 
1. Instituția organizatoare Universitatea Babeş-Bolyai 

Facultatea de Istorie şi Filosofie 
Departamentul de Istorie Modernă, Etnologie 
şi Arhivistică 
Domeniul: Istorie 
Director: Conf. dr. Ion Cârja 
 

2. Denumirea programului Program de Conversie Profesională a 
Cadrelor Didactice din Învăţământul 
Preuniversitar (Istorie) 

3. Specializarea  Istorie  
4. Tipul programului Program de conversie profesională a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar 
5. Grupul țintă căruia i se adresează 
    Programul 

- Cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar care deţin deja o licenţă 
- Cadrelor didactice din mediul rural care, pe 
lângă orele aferente specialităţii de bază, 
predau şi ore de Istorie în vederea realizării 
normei didactice legale (18 ore/săptămână) 

6. Obiectivele programului Necesitatea de a oferi cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar 
posibilitatea unei specializări rapide, în 
domeniul Istoriei, care să le dea competenţele 
necesare pentru predarea acestei discipline la 
nivel preuniversitar. 

Necesitatea de a consolida statutul 
cadrelor didactice din mediul rural, posesoare 
ale unei diplome de licenţă, care îşi 
completează norma de bază cu ore de Istorie. 
 Necesitatea de stimula studiul Istoriei, 
într-o formă dinamică, ce presupune 
îmbinarea metodelor tradiţionale cu 
tehnologia modernă (utilizarea platformei e-
learnin  g) 

7. Forma de învățământ Învăţământ la distanţă (ID) 
8. Numărul de credite transferabile 120 
9. Durata programului (în număr de 
semestre) 

512 ore, 4 semestre 

10. Intervalul calendaristic de desfășurare  
      a programului 

începând cu anul universitar 2015-2016 

11. Temeiul legal al organizării 
      Programului 

Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7(â), cu 
modificările și completările ulterioared și 
Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea 
Normelor metodologice de organizare și 
funcționare a programelor de conversie 
profesională a cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar, nr. 



6194/13.11.2012  
12. Numărul locurilor solicitate 120 
13. Limba de predare română 
14. Criterii de selecție pentru admitere pe bază de înscriere, la înscriere cursanţii vor 

face dovada unei vechimi de minim doi ani în 
învăţământul preuniversitar 

15. Taxă/cursant 2400 RON/an de studiu 
16. Modalitatea de finalizare examen de absolvire şi întocmirea unei 

lucrări de absolvire 
 

17. Actul de studii eliberat cursantului. Diplomă de conversie profesională însoțită de 
suplimentul la diplomă 

18. Titlul acordat / denumirea calificării / 
competențele generale și profesionale 
dezvoltate în cadrul calificării 

Profesor gimnaziu-liceu 

19. Ocupațiile sau debușeele profesionale 
vizate de calificarea academică și/sau 
profesională 

Cadru didactic în şcoli de nivel gimnazial şi 
liceal din reţeaua învăţământului 
preuniversitar 

 


