DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
- PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ GEOGRAFIE Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă
(activitatea didactică se va desfăşura în sistem modular)
La UBB, Facultatea de Geografie se derulează un program de conversie profesională în
regim cu taxă, prin care profesorii din preuniversitar pot obține o a doua specializare de licență (ex.
Geografie, în cazul de față).
În UBB mai derulează acest tip de program și facultăţile de Istorie, Matematică şi
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Acest tip de program constituie un avantaj pentru cadrele
preuniversitare din mediul rural și din orașele mici, care își pot constitui/completa mai ușor norma
didactică, având, astfel, posibilitatea de a ține și ore de Geografie, pe lângă cele aferente primei
licențe (ex. Biologie, Istorie etc.).
Programul se va desfășura în sistem modular, întâlnirile fiind stabilite în week-end-ul de la
sfârșitul fiecărei luni, făcând astfel facil accesul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Un accent deosebit se pune pe studiul individual și pe comunicarea cursanților cu titularii
disciplinelor.
Graţie programului puteţi să obţineţi, după cei doi ani de cursuri în sistem modular, o
diplomă care vă conferă dreptul de a preda Geografia atât la nivel gimnazial, cât şi la nivel liceal
(există şi discipline aferente modulelor pedagogice celor două cicluri incluse).
Întrucât numărul de elevi şi numărul de ore s-au redus semnificativ în învățământul
preuniversitar, dobândirea unei duble specializări poate fi în avantajul Dumneavoastră, întrucât vă
puteţi completa catedra acolo unde predaţi, iar orele aferente unei singure discipline sunt puţine.
Cadrele universitare, care predau la acest program, sunt competente, tinere, dinamice şi
conectate la noutăţile din domeniu.
Documente necesare pentru înscriere (toate documentele se aduc în original și o copie xerox; se
autentifică la facultate, înscriindu-se CONFORM CU ORIGINALUL):
• Cerere tip (disponibilă pe site şi la secretariat);
• Formular de înscriere tip (disponibil pe site şi la secretariat);
• Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă însoțitoare;
• Diploma de licenţă sau echivalentă şi foaia matricolă (licenţiaţi cu 4 - 5 ani în sistem clasic
sau absolvenţi în sistem Bologna cu 3 ani);
• Certificatul de naştere;
• Copie după B.I. sau C.I.;
• Adeverinţa de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru programul de
conversie profesională;
• Două fotografii tip buletin de identitate;
• Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după
numele din certificatul de naştere;
• Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;
• Dosar plic.
• Taxa de înscriere: 170 lei (se achită la casieria Facultăţii de Geografie);
• Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licenţă (media aritmetică între
media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de Licenţă). În cazuri de egalitate se va
face departajarea prin media obţinută la Bacalaureat.
• Taxa anuală/cursant este de 2800 lei şi se va achita în 4 rate egale (câte 700 lei), cu termene
31.10 şi 05.12 în semestrul 1 şi 15.03 şi 15.05 în semestrul 2, în contul UBB. Plăţile se fac la
orice Oficiu poştal, prin mandat poştal sau prin Ordin de Plată în, Cont nr.

RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la B.N. Trezoreria Cluj, CF 4305849. Copiile
după toate chitanţele și ordinele de plată vor fi trimise prin poştă pe adresa facultăţii sau vor fi
scanate și trimise prin e-mail la adresa de e-mail liliana.tomulet@ubbcluj.ro.
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Perioada şi locul de înscriere
Perioada de înscriere:
- prima sesiune 02.07 - 31.07.2018 (fără sâmbăta şi duminica),
între orele 9.00 - 14.00.
- a doua sesiune 03.09 - 28.09.2018 (fără sâmbăta şi
duminica), între orele 9.00 - 14.00. Afişarea rezultatelor finale
privind admiterea se face în 01.10.2018.
Responsabil program:
Conf. dr. Şerban Gheorghe
e-mail: gheorghe.serban@ubbcluj.ro
Tel. 0264 596 116 (int. 204); mobil: 0740 329 715
Secretară program: Tomuleţ Liliana
Tel. 0264 596 116 (int. 215); mobil: 0751 091 549
e-mail: liliana.tomulet@ubbcluj.ro; lilitomulet@yahoo.com
Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, 400006 ClujNapoca, Tel. 02 64 596 116, int. 215; Fax: 02 64 597 988;
parter, sala 39 sau et. 2, biroul 74

