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Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 6194/13.11.2012 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de 

conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar,  

potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și 

probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, 

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași prin Centrul de Pregătire și Conversie Profesională a 

Cadrelor Didactice (CPCD), oferă tuturor cadrelor didactice interesate următoarele programe de 

conversie profesională: 

 

1. Programul de conversie profesională în domeniul Științe sociale, cu durata de trei semestre pentru 

licențiații în domeniul fundamental Științe Sociale și Politice și cu durata de patru semestre pentru 

licențiații altor domenii. Programul vizează specializarea în vederea predării următoarelor discipline: 

a) în învățământul primar: Educație civică (clasele a III-a sau a IV-a), Educație europeană (Curriculum la 

decizia şcolii clasele a III-a sau a IV-a); 

b) în învățământul gimnazial: Cultură civică (clasele a V-a și a VI-a);  

c) în învățământul liceal: Studii sociale (clasa a XII-a), Sociologie (clasa a XI-a), Psihologie (clasa a X-a), 

Educație antreprenorială (clasa a XII-a), Logică, argumentare și comunicare (clasa a IX-a), „Fii activ, 

pregătește-ți accesul către succes!" (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a), Dezbatere, oratorie și 

retorică (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a), Educaţie interculturală (clasa a IX-a sau a X-a sau 

a XI-a sau a XII-a), Managementul proiectelor (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a), Educaţie 

pentru democraţie (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a), Instituţiile Uniunii Europene (clasa a 

IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a), Drepturile omului (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a). 

 

2. Programul de conversie profesională în domeniul Economie, cu durata de trei semestre pentru 

licențiații în domeniul fundamental Economie și cu durata de patru semestre pentru licențiații altor 

domenii. Programul vizează specializarea în vederea predării următoarelor discipline: 

a) în învățământul gimnazial: Educație financiară (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a), Educație 

economică (de preferință clasele a VI-a, a VII-a); 

b) în învățământul liceal: Economie aplicată (clasele a XII-a, a XIII-a), Economie (clasa a XI-a) Educaţie 

financiară (clasa a IX-a sau a X-a sau a XI-a sau a XII-a). 

 

3. Programul de conversie profesională în domeniul Psihologie-Științele Educației, cu durata de trei 

semestre pentru licențiații în domeniul fundamental Psihologie-Științele Educației și cu durata de patru 

semestre pentru licențiații altor domenii. Programul vizează specializarea în vederea predării următoarelor 

discipline: 
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a) în învățământul primar: Educație pentru sănătate (clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a), Educație civică 

(clasele a III-a sau a IV-a), Educație europeană (Curriculum la decizia şcolii clasele a III-a sau a IV-a), 

Consiliere și orientare (clasele I-a, a II-a, a III-a, a IV-a); 

b) în învățământul gimnazial: Educație pentru sănătate (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a), Cultură 

civică (clasele a V-a și a VI-a), Consiliere și orientare (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a). 

c) în învățământul liceal: Educație pentru sănătate (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), Consiliere și 

orientare (clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a), Orientare și consiliere vocațională (filieră tehnologică - 

clasele a XI-a și a XII-a) Studii sociale (clasa a XII-a), Psihologie (clasa a X-a), Introducere în pedagogie 

și teoria și metodologia curriculum-ului (clasa a IX-a), Teoria și practica instruirii și evaluaării (clasa a X-

a), Teoria educației și managementul clasei de elevi (clasa a XI-a), Pedagogie preșcoalră (clasa a XII-a), 

Practică pedagogică (clasele a X-a, a XI-a, a XII-a), Psihologie generală (clasa a X-a), Psihologia vârstelor 

(clasa a XI-a), Psihologia educației (clasa a XII-a), Psihopedagogie specială (clasa a XII-a) 

 

Înscriere. Pentru fiecare dintre cele 3 programe de conversie se organizează grupe de cursanți la debutul 

fiecărui semestru universitar. Primele grupe vor începe să funcționeze din semestrul al II-lea al anului 

universitar 2012-2013.  

Perioada de înscriere pentru primele grupe este următoarea: 14 ianuarie 2013 – 15 februarie 2013.  

Dosarul de înscriere va conține următoarele piese: 

- cerere de înscriere completată și semnată (tipizatul se poate obține de la etajul al V-lea al 

sediului central al UPA din Iași situat pe strada Grigore Ghica Vodă nr. 13 în mun. Iași; de 

asemenea se poate descărca la adresa www.upa.ro/cpcd.html) 

- certificatul de naştere, în copie legalizată; 

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau orice alt act care atestă schimbări de nume sau de 

prenume, în copie legalizată; 

- fotocopie a buletinului sau a cărții de identitate; 

- trei fotografii tip paşaport / buletin; 

- diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original sau în copie legalizată (în 

cazul cópiilor, acestea trebuie acompaniate de o adeverinţă eliberată de instituţia la care este 

depusă diploma în original, prin care se atestă acest fapt); 

- diplomă de licență, în original sau în copie legalizată (în cazul cópiilor, acestea trebuie 

acompaniate de o adeverinţă eliberată de instituţia la care este depusă diploma în original, prin 

care se atestă acest fapt); 

- foaie matricolă / supliment de diplomă, în original sau în copie legalizată (în cazul cópiilor, 

acestea trebuie acompaniate de o adeverinţă eliberată de instituţia la care este depusă diploma 

în original); 

- adeverinţă medicală tip eliberatǎ de cabinetele medicale sau de medicul de familie; 

- dovada achitării taxei de înscriere de 50 de lei; 

- dosar plic. 

 

Discipline și credite transferabile. Fiecare semestru finalizat permite acumularea unui număr de 30 de 

credite transferabile. În fiecare semestru vor fi parcurse minimum 4 discipline, exceptând practica de 

specialitate. Aceasta din urmă se va derula pe parcursul a două semestre și nu va figura în planul de 

învățământ aferent primului semestru de studiu. Finalizarea studiilor se va face printr-un examen de 

absolvire care va consta în realizarea și prezentarea unei lucrări de absolvire. Pregătirea lucrării va fi o 

activitate purtătoare de credite transferabile ce vor fi incluse în cele 30 de credite aferente ultimului 

semestru de studiu. 
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Mențiuni: 

- predarea în învățământul liceal este condiționată de obținerea, de către deținătorul Diplomei de 

conversie profesională, a unei diplome de master într-o specializare din domeniul fundamental 

vizat; 

- școlarizarea în cadrul programelor de conversie profesională se realizează fără afectarea 

activității curente a cadrelor didactice. Activitățile didactice (cu excepția practicii de 

specialitate) se vor derula exclusiv la sfârșit de săptămână, existând posibilitatea constituirii 

unor serii de curs / grupe de seminar în municipiile reședință de județ și/sau în alte localități cu 

potențial de recrutare. 

 

Componență grupe. Fiecare grupă de cursanți va cuprinde minimum 12 și maximum 25 de cadre 

didactice. Pentru grupele organizate în afara municipiului Iași care nu vor reuși să constituie un efectiv 

mai mare de 19 cursanți, cheltuielile pentru deplasarea profesorilor UPA din Iași vor fi suportate de 

cursanți suplimentar față de taxa de studii. Pentru grupele organizate în afara municipiului Iași care vor 

reuși să constituie un efectiv de minimum 20 de persoane, cheltuielile cu deplasarea vor fi acoperite din 

taxa de studii. 

 

Taxă de studii. Școlarizarea în cadrul programelor de conversie profesională se realizează, la 

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, în regim cu taxă, pe baza unui contract individual. Cuantumul taxei 

se va acoperi fie integral din sume achitate de cursanți, fie din alte surse (bugetele comunităților locale, 

fonduri europene etc.), fie în regim mixt. Taxa semestrială de studii se achită astfel: 50% în momentul 

înscrierii, restul de 50% urmând a se achita în tranșe lunare egale pe durata semestrului universitar. 

În cadrul UPA din Iași, cuantumul taxei de studii pentru programele de conversie profesională se 

stabilește pentru fiecare semestru având ca reper costul mediu per credit la nivelul programelor de licență 

care fundamentează aceste programe. Pentru semestrele aferente anului universitar 2012/2013, costul 

mediu per credit pentru programele de conversie este de 55 de lei. Astfel, taxa pentru primul semestru de 

studiu în cadrul programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, care vor debuta în semestrul al II-lea al anului universitar 2012/2013 va fi de 1.650 de lei. 

Taxa pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor este de 500 de lei și nu este inclusă în taxa de 

studii. 

 

OPORTUNITATE! 
 

Primii 20 de cursanți care se vor înscrie în perioada 14 ianuarie 2013 – 15 februarie 2013 la fiecare 

dintre cele 3 programe de conversie, vor avea următoarele facilități: 

1. vor achita o taxă de studii de 1.000 de lei (în loc de 1.650 de lei), urmând ca din toamna 

anului 2013 să se achite unitar taxa de școlarizare;  

2. vor fi scutiți de plata taxei de înscriere de 50 de lei; 

3. vor fi scutiți de plata taxei pentru examenul de finalizare a studiilor de 500 de lei. 

 

 

Conf.univ.dr. Tudor PITULAC 

Prorector UPA din Iași 

 

 

 

Secretariat CPCD:  Tel./fax: 0232 218802; mobil: 0758063823; e–mail: roxanabuzincu@yahoo.com  

Adresă: str. Grigore Ghica Vodă nr. 13, etaj V, mun. Iași 

www.upa.ro/cpcd.html  
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