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Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Program de conversie profesională Geografie
(PCPG)
Geografie
Program de conversie profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar
Cadrele didactice încadrate în sistemul de învăţământ
preuniversitar cu diploma de licenţă sau echivalentă
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
(conform cu anexa RNCIS anexată Planului de învăţământ)
Învăţământ cu Frecvenţă (activitatea didactică se va desfăşura
modular)
120
634

2 ani
Legea 1/2011, art. 245, alineatul 7), cu modificările și
Completările ulterioare şi 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
50
Română
Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de
Licenţă (media aritmetică între media anilor de studiu şi
nota/media obţinută la examenul de Licenţă). În cazuri de egalitate
se va face departajarea prin media obţinută la Bacalaureat.
2800 lei
Finalizarea studiilor se face cu examen de absolvire compus din
două probe:
- evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- prezentarea lucrării de absolvire.
Diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la
diplomă
Licenţiat în Geografie
Geografie, cod RNCIS L10401002010

COMPETENŢE PROFESIONALE:
C1. Definirea și descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese
și fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor,
evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor
geografice naturale și antropice;
C2. Utilizarea metodelor și tehnicilor de culegere şi prelucrarea a
datelor provenite din diferite surse:
C3. Realizarea de materiale grafice specifice;
C4. Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate;
C5. Valorificarea rezultatelor obţinute din analize, studii și
proiecte geografice;
C6. Asigurarea asistenței profesionale în diferite arii geografice.
COMPETENŢE TRANSVERSALE:
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe
baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică
profesională.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă
multidisciplinară,atitudine etică faţă de grup, respect faţă de
diversitate și multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în
scopul inserţiei și adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.
COMPETENŢE DIDACTICE:
CD1. Proiectarea unui sistem adecvat de activități didactice în
vederea dezvoltării cunoștințelor elevilor în sfera Geografiei;
CD2. Utilizarea de strategii didactice diverse cu scopul de a
capacita elevul în cadrul orelor de Geografie;
CD3. Realizarea de varietăți de tipuri și probe de evaluare
adecvate fiecărei etape a procesului de învățare;
CD4. Aplicarea unui sistem coerent de transferuri intra-și interdisciplinar,clasă-extrașcolar-mediu înconjurător;
CD5. Formarea la elevi a unor atitudini pozitive față de mediu
natural, resurse naturale și utilizarea lor, protejarea mediului
înconjurător.
Administrator de risc (241240); Asistent de cercetare în Geografie
19. Ocupaţiile sau
debuşeele profesionale (263213); Asistent de cercetare în Meteorologie (211210);
Asistent meteorolog (211206); Cartograf (216501); Climatolog
vizate decalificarea
(211203); Geograf (263202);Ghid habitat natural flora, fauna
academică şi/sau
(511306); Ghid montan (511311); Hidrolog (211424); Meteorolog
profesională
(studii superioare)(211201); Pedolog (211425); Profesor în
învăţământul gimnazial
(233002); Referent de specialitate
pedolog (211420); ...şi recent intrate în COR...Consilier dezvoltare
locală și regională (242229); Geomorfolog (211441); Expert
localizare (263219); Promotor local (263220).
calificării/competenţe
generale şi
profesionale
dezvoltate în cadrul
calificării
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