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CONVERSIE PROFESIONALĂ 2015/2016 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prin Departamentul de Formare Continuă şi 

Transfer Tehnologic organizează în anul universitar 2015/2016 programele de conversie 
profesională enunţate mai jos. Programele de conversie profesională sunt destinate exclusiv cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar şi au ca finalitate dobândirea de noi competenţe pentru noi 
specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării 
iniţiale, cu recunoaşterea gradelor didactice obţinute. Absolvenţilor programului de conversie 
profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către Universitatea 
„Dunărea de Jos“ din Galaţi diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă. 
Acest act conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţămantul 
preuniversitar în concordanţă cu noua specializare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire program Număr 
ore 

Număr 
credite 

Taxă 
şcolarizare 

(lei)/semestru 
1. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism 420 90 1000 

2. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism 560 120 1000 

3. Ingineria produselor alimentare 420 90 1000 
4. Ingineria produselor alimentare 560 120 1000 
5. Informatică economică 440 90 1000 
6. Informatică economică 580 120 1000 
7. Informatică managerială 440 90 1000 
8. Informatică managerială 580 120 1000 
9. Biologie 440 90 1000 
10. Biologie 580 120 1000 
11. Fizică 420 90 1000 
12. Fizică 560 120 1000 
13. Chimie 560 120 1000 
14. Informatică – Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor 
420 90 1000 

15. Informatică – Tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiilor 

580 120 1000 

16. Economie şi educaţie antrepronorială 420 90 1000 
17. Economie şi educaţie antrepronorială 560 120 1000 
18. Limba şi literatura română 560 120 1000 
19. Matematică 560 120 1000 
20. Educaţie tehnologică 560 120 1000 
21. Educaţie fizică 560 120 1000 
22. Limba şi literatura franceză 560 120 1000 
23. Limba şi literatura engleză 560 120 1000 
24. Economia comerţului turismului şi serviciilor 560 120 1000 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
la programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar 2015/2016 
 

Nume  
Prenume    
Loc de muncă (şcoala/liceul): 
- cadru didactic (nivel de predare) 
- la unitatea şcolară 
- disciplina predată. 

 

Adresa   
Număr telefon  
Adresă e-mail  
Programul de conversie profesională solicitat   
Menţionez că doresc să mă înscriu la programul de conversie profesională în anul  universitar 
2015/2016. 

 
Data,  .........         Semnătura, 
          .................... 

 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 
- Cerere de înscriere tip (de la secretariatul DFCTT); 
- Dovada achitării taxei de înscriere în valoare de 85 lei; 
- Diploma de licenţă-copie legalizată; 
- Foaie matricolă/supliment la dimplomă – copie legalizată; 
- Certificat de nastere - copie legalizată; 
- Certificat de căsătorie(dacă este cazul) - copie Xerox; 
- Buletin/Carte de identitate – copie Xerox; 
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la cursuri 
- Adeverinţă de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învăţământul preuniversitar al 
candidatului; 
- Dosar plic. 

 
NOTĂ: 
 Înscrierea se poate face şi on-line, formularul fiind trimis organizatorilor pe e-mail la adresa dfctt@ugal.ro . 
 
Plata taxei de inscriere de 85 lei, se face la casieria Asociaţiei pentru Formare Profesională – UGAL  (sala 
U109), sau în contul deschis la Banca Comercială Română sucursala Galaţi, cod IBAN 
RO74RNCB0141129780180001, cod fiscal 30765757, titular Asociaţia pentru Formare Profesională – UGAL, 
cu destinaţia înscriere program de conversie profesională. 

 

 


