
 

 

UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” GALAȚI 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

 
PROGRAME  DE CONVERSIE PROFESIONALĂ  

GRATUITE PENTRU PROFESORII DE LICEU 

FINANȚATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI 

2 ani/ 4 semestre, 120 ECTS 

AVANTAJE: 

 Diploma de conversie profesională conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în 

învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare/ completarea normei didactice; 

 Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice 

sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie 

profesională. 

Perioada de înscriere: 01.08- 15.09.2022 

Link pentru preînscriere online:  https://forms.gle/N1EQyDpKtZJ8ixzh8 
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ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 
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ECONOMIA 

COMERȚULUI, 

TURISMULUI ȘI 

SERVICIILOR 

 

ID 4 120 50 

Finanțe 
FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
IF 4 120 50 

Contabilitate 

CONTABILITATE 

ȘI INFORMATICĂ 

DE GESTIUNE 

 

IFR 4 120 50 

DREPT Drept DREPT ID 4 120 50 

https://forms.gle/N1EQyDpKtZJ8ixzh8


 

Condiții  de admitere: 

 Profesori de toate specializările încadrați în învățământul liceal (inclusiv suplinitori cu 

norme parțiale în învățământul liceal); 

 Criterii de departajare: 

I- media la  examenul de licență; 

II- media generală a anilor de studii de licență. 

 

Acte necesare înscrierii: 

- adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic la liceu pentru anul școlar 2022-2023, în 

original; 

- fișă de înscriere- model; 

- diploma de licență față -verso,  copie; 

- foaia matricolă/supliment la diplomă, copie; 

- diplomă de master, copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master); 

- diploma de bacalaureat, copie; 

- certificat de naştere, copie;  

- certificat de căsătorie,  copie (dacă este cazul); 

- carte de identitate, copie; 

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul Universității ”Danubius” Galați, Bd. Galați nr.3, 

800654, Galați, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, sala A 33 sau se 

trimit prin poștă la adresa menționată mai sus. 

 

 

Informații suplimentare: 

https://www.univ-danubius.ro/dppd 

E-mail: dppd@univ-danubius.ro  

Tel. 0733180170 

Tel. 0372361230 

https://www.univ-danubius.ro/dppd


 


