ADMITERE ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
PROGRAME POSTUNIVERSITARE
CONVERSIE PROFESIONALA
INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
“Pedagogia invatamantului primar si prescolar”
Învăţământ cu frecvenţă
Nr.
crt.
1.

Facultatea
CONVERSIE PROFESIONALA
“Pedagogia invatamantului
primar si prescolar”

Durata
studiilor
(ani)

Programe de studiu
Domeniul Stiinte ale
Educatiei (studii
universitare de licenta)

4 semestre

Cifra de
şcolarizare
(locuri)
-

Stadiul
acreditării
Acreditat

Taxa anuală
(EUR)
350/sem

CONVERSIE PROFESIONALA

Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)
Numărul de credite transferabile - 120 credite + 10 credite examen de absolvire
Durata programului (în număr de semestre) - 4 semestre
Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului - Începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform structurii anului academic.
Taxă școlarizare / cursant - 350 euro/semestru forma de învatamânt - cu frecventa (IF)
Criterii de selectie pentru admitere:
Proba de aptitudini - eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) (admis/respins)
Media examenului licenta.
Criterii de departajare: Media anilor de studii universitare de licenta
Obiectivele programului
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Prin acest program, FSE – Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” îsi propune sa formeze cadre didactice specializate în domeniul pedagogiei
învatamântului primar
si prescolar, al educatiei presecundare si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare

INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Forma de învăţământ - cu frecvenţă (IF)
Numărul de credite transferabile - 60 credite + 10 credite examen de absolvire
Durata programului (în număr de semestre) - 2 semestre
Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului - Începând cu anul universitar 2017 – 2018, conform structurii anului academic.
Taxă școlarizare / cursant - 350 euro/semestru
Criterii de selectie pentru admitere
Media examenului licenta.
Criterii de departajare: Media anilor de studii universitare de licenta

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALA SI INTEGRARE
ȘI INCLUZIUNE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie
DOSARUL DE INSCRIERE LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALA VA CUPRINDE OBLIGATORIU
ADEVERINTA DE CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (doar pentru programul de
CONVERSIE PROFESIONALA)
- cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
- diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2018;
- diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2018 (în cazul candidaţilor care doresc
să urmeze a doua facultate);
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- suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
- atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
- certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
- certificatul de naştere – original si copie xerox;
- cartea de identitate si copie xerox;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox ;
- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
- patru fotografii tip buletin;
- chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
- dosar plic.
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