Departamentul de Formare Profesională şi Studii Postuniversitare

face înscrieri pentru anul universitar 2022-2023 la
cursul de conversie profesională în

“Geografie”
SCOPUL CURSULUI: dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de competențe
pentru noi specializări si/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Prin
programul de reconversie se obțin competențe de predare a disciplinei Geografie, aferentă domeniului fundamental
Matematică și Științe ale Naturii.

GRUP TINTĂ: Cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar, cu diploma de licență sau
echivalentă.
DISCIPLINELE CURSULUI DE RECONVERSIE:
 Geografie fizică generală;
 Meteorologie si climatologie;
 Hidrologie și Oceanografie;
 Geografia continentelor extraeuropene;
 Geografie economică;
 Cartografie și topografie;
 Geomorfologie;
 Sisteme informaționale geografice;
 Geografia populatiei și așezărilor;
 Geografia fizică a României;
 Geografia Europei;
 Geografia hazardelor, riscurilor naturale și antropice;
 Geografia continentelor extraeuropene;
 Geografia umană a României;
 Metode și tehnici de analiză a datelor geografice;
 Geografia mediului;
 Organizarea spațiului geografic;
 Geografia regională a României;
 Geografia turismului;
 Practica de specialitate;
 Elaborare proiect final;
DURATA CURSULUI: 4 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr de 120 credite de studii
transferabile. Cursul se desfășoară în sistem online.
TAXĂ
DE
STUDII:
1800
lei/
semestru:
(se
poate
achita
în
3
rate).
https://cantemir.ro/departamente/formare-profesionala-si-studii-postuniversitare/
Înscrierea se va face prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email:
universitatedimitriecantemir@gmail.com, tel. 0365/430396, 0745116996.
Actele necesare pentru înscriere: adeverință cadru didactic, fișa de înscriere; diploma de licenţă
(adeverinţa)/supliment descriptiv-copie conform cu originalul; certificat de naștere-copie; certificat căsătorie-copie;
carte identitate-copie; adeverinţă medicală; Documentele se transmit scanate pe adresa de mail.
Absolvenților programului de conversie profesională care au promovat examenul de absolvire se eliberează, de
către instituția de învățământ superior organizatoare, Diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la
diploma (conf. OMECTS nr. 6194/ 13.11.2012).
Departamentul de Formare Profesională şi
Studii Postuniversitare

Departamentul de Formare Profesională şi Studii Postuniversitare,
‘’Dimitrie Cantemir’’, Târgu Mureş
mail: universitatedimitriecantemir@gmail.com;
telefon: 0365/430396; 0745116996
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS
CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN GEOGRAFIE
NUMELE ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE:________________________________________________
NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE/ PRENUMELE:__________________________________________
PRENUMELE PĂRINȚILOR_________________________________________________________
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII ________________________________________________________
DOMICILIUL______________________________________________________________________
CNP _____________________________________________________________________________
STUDII/SPECIALIZARE_____________________________________________________________
LOCUL DE MUNCĂ________________________________________________________________
FUNCȚIA__________________________________________________________________________
TELEFON_________________________________________________________________________
E-MAIL___________________________________________________________________________
•

Anexez formularului de înscriere următoarele acte:

•
•
•
•
•
•
•

adeverință cadru didactic
copia conform cu originalul a diplomei de licenţă (adeverinţă de licenţă), însoțită de suplimentul descriptiv;
copia certificatului de naştere;
copia certificatului de căsătorie;
copie CI/BI;
adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical să urmeze programul;
dovadă plată dupa semnarea contractului de formare profesională.

Formularul conține informații referitoare la datele dvs. și sunt necesare pentru informare privind ofertele de
cursuri, completarea şi transmiterea materialelor de curs, facturilor și alte scopuri didactice. Prin transmiterea
formularului confirmați faptul că sunteți de acord cu politica de protecție a datelor cu caracter personal aplicată de
noi. Ne asumăm obligația să administram în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
DATA

SEMNATURA

