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FACULTATEA DE LITERE                                 Anexa nr. 02 D 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2020–2021 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite 

de OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele: 

Tabel 4 

 Nr. 

Crt. 
Programul de studii 

Nr. 

Cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

Pentru studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlari-

zați  

 
Buget 

Buget 

Universitate 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Limba și literatura engleză 

 (4 semestre) 
120     2600 - 

2.  Limba și literatura engleză  

(3 semestre) 
90     2600 - 

3. L Limba și literatura franceză   

(4 semestre) 
120     2600 - 

4.  Limba și literatura franceză 

(3 semestre) 
90     2600 - 

5.  Limba și literatura română  

(4 semestre) 
120     2600 - 

6. Limba și literatura română  

(3 semestre) 
90     2600 - 

7. Pedagogia învățământului primar 

și preșcolar 

(4 semestre) 

120     2200 - 

A – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul 

programelor de  conversie profesională); 

B – Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu 

taxă (se formează serii noi de studii). 

 

  Perioada de înscriere: 1–29 septembrie 2020 și 11–29 ianuarie 2021* (*doar pentru 

programele de conversie cu durata de 3 semestre). Dosarul de înscriere conține aceleași documente 

ca pentru studiile universitare de master, fără adeverința medicală. Se solicită, în schimb, adeverința 

din care să rezulte statutul de cadru didactic al candidatului. Taxa de admitere este 200 lei. 

 Organizarea studiilor este condiționată de constituirea formației de studii al cărei număr 

minim de studenți este stabilit la nivel de Facultate. 

 Înmatricularea candidaților declarați admiși la un program de conversie profesională se va 

face începând cu prima zi a semestrului universitar corespunzător (conform structurii anului 

universitar). 

 

 

 


