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PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 

 

Facultatea de Inginerie 

1. Educaţie tehnologică – 4 semestre (12 programe de licență în domeniul Științe 

inginerești); 

2. Educaţie tehnologică – 3 semestre  (12 programe de licență în domeniul Științe 

inginerești); 

3. Informatică – 4 semestre (Tehnologia informației, Informatică);  

4. Informatică – 3 semestre (Tehnologia informației, Informatică); 

5. Ecologie şi Protecţia Mediului – 4 semestre (Ingineria și protecția mediului în 

industrie); 

6. Ecologie şi Protecţia Mediului – 3 semestre (Ingineria și protecția mediului în 

industrie); 

7. Educaţie Antreprenorială – 4 semestre (Inginerie economică în domeniul 

mecanic);  

8. Educaţie Antreprenorială – 3 semestre (Inginerie economică în domeniul 

mecanic); 

9. Chimie – 4 semestre (Inginerie biochimică și Ingineria produselor alimentare); 

10. Chimie – 3 semestre (Inginerie biochimică și Ingineria produselor alimentare); 

11. Mecatronică – 4 semestre (Mecatronică); 

12. Mecatronică – 3 semestre (Mecatronică); 

13. Proiectare asistată de calculator – 4 semestre (Design industrial, Tehnologia 

construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității); 

14. Proiectare asistată de calculator – 3 semestre (Design industrial, Tehnologia 

construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității); 

15. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 4 semestre 

(Ingineria produselor alimentare); 

16. Controlul şi expertiza produselor alimentare şi biotehnologice – 3 semestre 

(Ingineria produselor alimentare). 

 

Facultatea de Litere 

1. Limba şi literatura română – 3 semestre (Limba și literatura română – O limbă și 

literatură modernă (engleză, franceză); 

2. Limba și literatura română – 4 semestre (Limba și literatura română – O limbă și 

literatură modernă (engleză, franceză); 

3. Limba şi literatura franceză – 3 semestre (Limba și literatura engleză – Limba și 

literatura franceză);  



 

 

 

4. Limba şi literatura franceză – 4 semestre (Limba și literatura engleză – Limba și 

literatura franceză); 

5. Limba şi literatura engleză – 3 semestre (Limba și literatura engleză – Limba și 

literatura franceză); 

6. Limba şi literatura engleză – 4 semestre (Limba și literatura engleză – Limba și 

literatura franceză); 

7. Pedagogia învățământului primar și preșcolar – 4 semestre (Pedagogia 

învățământului primar și preșcolar). 

 

Facultatea de Științe 

1. Matematică – 3 semestre (Matematică); 

2. Matematică – 4 semestre (Matematică); 

3. Biologie – 3 semestre (Biologie); 

4. Biologie – 3 semestre (Biologie). 

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

1. Educație fizică și sportivă – 4 semestre (Educație fizică și sportivă). 

 

 
 


