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Program de conversie profesională Geografie
Documentaţia pentru organizarea „Programului de conversie profesională a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar”, denumit în continuare „Program de conversie
profesională Geografie - PCPG”, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi a Facultăţii de
Geografie, este întocmită respectând prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 245,
alineatul 7), cu modificările și completările ulterioare, şi cu Ordinul M.E.C.T.S. privind
aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar nr. 6194/13.11.2012.
Programul a fost organizat în baza „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”
aprobat de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai în şedinţa din 9.10.2014, actualizat prin
„Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea programelor de conversie profesională a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” aprobat de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai
în şedinţa din 11.05.2015 şi prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB Nr.
21950/15.11.2016
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/files/netraditional/Regulament_programe%20con
versie_Senat_12.12.2016.pdf.
Programele de conversie profesională vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea
unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări
universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii, care poate
fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.
În conformitate cu reglementările legislative menţionate anterior, Universitatea BabeşBolyai oferă programe de conversie profesională în strânsă legătură cu dinamica pieţei de
muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este
chemată să-i înzestreze pe cursanţi. În contextul programelor de acest tip efortul UBB are în
vedere o paletă cât mai diversificată de specializări, pentru a oferi o şansă de perfecţionare
profesională şi integrare socială absolvenţilor săi.
Derularea acestui tip de program în Universitatea Babeş-Bolyai şi Facultatea de
Geografie este oportună pornind de la următoarele considerente:
- existenţa experienţei UBB şi a facultăţii în derularea acestui tip de programe (Proiectul
pentru Învăţământul Rural – Programul de Conversie Profesională Postuniversitară–Geografie
2005-2009 şi „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2010-2013 (POSDRU) şi co-finanţat din
Fondul Social European);
- dezvoltarea, reorganizarea şi mobilitatea continuă a componentei resurse umane şi a
specialiştilor, în contextul reformei generale a statului şi a societăţii româneşti;

- competenţa cadrelor universitare din instituţia clujeană susţinută de performanţă şi
publicaţii conforme cu cerinţele derulării programului; disciplinele studiate sunt acoperite în
totalitate de cursuri recente publicate de către cadrele facultăţii, trei dintre ele fiind publicate şi în
format ID, fiind certificate de către programele derulate menţionate anterior
https://conversii.upb.ro/course/category.php?id=198;
- certificarea competenţei cadrelor care predau la acest postuniversitar, în urma absolvirii
programului de formare „Dezvoltarea de competenţe specifice proiectării şi implementării
programelor de formare în tehnologia educaţiei la distanţă”, organizat la Poiana Braşov;
- contactările şi solicitările continue venite din teritoriu, din partea potenţialilor cursanţi;
în acest sens, înaintea anului universitar 2011-2012, în momentul modificării legislaţiei
referitoare la conversia profesională din România, facultatea noastră avea o listă de 38 de
solicitări, la care a fost nevoită să renunţe; şi în prezent există numeroase solicitări telefonice sau
prin poşta electronică legate de acest program;
- necesitatea distribuirii spaţiale echilibrate a centrelor universitare care oferă programe
de conversie profesională în Geografie (în momentul de faţă acest program funcţionează doar la
Bucureşti); această măsură ar veni în sprijinul potenţialilor cursanţi din jumătatea de nord a ţării,
care, pentru deplasările în cadrul programului, vor parcurge distanţe mai reduse şi, implicit, vor
aloca mai puţine resurse temporale şi financiare.
Programul de conversie profesională se adresează cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalent. Finalizarea studiilor prin promovarea
examenului de absolvire a programului de conversie profesională conferă dreptul la obținerea
unei Diplome de conversie profesională, la nivel postuniversitar și dreptul de a profesa în noua
specializare absolvită.
Programul de conversie are o durată de 4 semestre, la finalizarea cărora absolvenții vor
acumula 120 de credite transferabile (30 credite/semestru).
Conținutul planului de învățământ realizat pentru acest program de conversie
profesională vizează atât competențe de specialitate, prin disciplinele fundamentale și aplicative
studiate, şi prin disciplinele opționale de specialitate, cât și competențe didactice prin disciplinele
didactice obligatorii și opționale şi prin practica pedagogică de specialitate care se va efectua.
Conform reglementărilor în vigoare, la programele de conversie profesională se pot
înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diploma de licenţă
sau echivalentă.
Admiterea în cadrul programului de formare postuniversitară se realizeaza pe baza
analizei dosarului de înscriere, pe baza criteriilor de admitere. Dosarul se va depune la sediul
facultăţii în perioada stabilită pentru înscrieri http://geografie.ubbcluj.ro/?page_id=3541 .
Condiţiile şi criteriile de admitere sunt următoarele:
- candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licenţă a unui program de studii
universitare acreditat;
La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în
sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și
absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau echivalentă incluși în
Programul-pilot Teach for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 încheiat
între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Asociația Teach for Romania,
încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar cu statutul de cadru didactic fără studii
corespunzătoare postului.
- candidatul trebuie să fie încadrat în sistemul de învăţământ preuniversitar;

- 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 situaţii
de egalitate se va face departajarea prin media obţinută la Bacalaureat.
Organizarea programului de studii se va derula doar dacă au fost admişi şi au confirmat
înscrierea minimum 15 cursanţi.
Conform reglementărilor în vigoare, programele de conversie profesională se finalizează
cu examen de absolvire, care se susţine numai la instituţia de învăţământ superior, care a asigurat
şcolarizarea. Examenul de absolvire este compus din două probe:
- evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- prezentarea lucrării de absolvire.
De asemenea, conform aceloraşi reglementări:
„(1) Absolvenţilor programului de conversie profesională, care au promovat inclusiv
examenul de absolvire li se eliberează, de către instituţia de învăţământ superior organizatoare,
Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă.
(2) Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi
didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare.
(3) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după
finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în
învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.
(4) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după
finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al
învăţământului preuniversitar.
(5) 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.”
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