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Fişa programului de conversie profesională 
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

care au domeniul fundamental aferent domeniului de specializare 
din diplomele de licenţă diferit de domeniul fundamental Ştiinţe Exacte 

 
 CONVERSIE ÎN INFORMATICĂ II 

(4 semestre) 

 

1. Instituţia organizatoare: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Exacte, 
Departamentul de Informatică 

2. Denumirea cursului: Conversie în Informatică II 
3. Specializarea: Informatică 
1. Tipul cursului: program de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar 
2. Grupul ţintă căruia i se adrezează cursul: cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar care au un domeniul fundamental aferent domeniului de specializare 
din diplomele de licenţă diferit de domeniul fundamental Ştiinţe Exacte. 

3. Obiectivele cursului: dobândirea de noi competenţe pentru o nouă specializare, 
Informatica, în vederea: 
• asigurării în fiecare şcoală a orelor de informatică cu personal calificat; 
• rezolvării unor norme didactice în aceeaşi unitate şcolară; 
• însuşirii celor mai noi rezultate şi tehnici din domeniul informaticii. 

4. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă 
5. Numărul de credite transferabile: 120 credite ECTS 
6. Durata cursului: 4 semestre 
7. Intervalul calendaristic de desfăşurare a cursului: octombrie 2013 – iulie 2015 
8. Temeiul legal al organizării cursului: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
• Legea nr. 87/2006 privind   aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 referitoare la 

asigurarea calităţii educaţiei; 
• Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), inclusive anexa ce stabileşte 
metodologia de implementare a CNCIS; 

• Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de 
acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 
programelor de formare oferite de aceştia; 

• Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice 
de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar; 

• Carta Universităţii din Craiova, din 2012. 
9. Numărul locurilor solicitate: 60 
10. Limba de predare: română 
11. Criterii de selecţie pentru admitere: nota de la examenul de licenţă din diploma 

de licenţă a candidatului 



 3 

12. Taxă de înscriere/cursant: 100 lei 
13. Taxa de inmatriculare: 150 lei 
14. Taxă de şcolarizare/cursant: 1000 lei/semestru  
15. Modalitate de finalizare: Examen de absolvire ce constă în susţinerea a două 

probe: proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi susţinerea unei lucrări 
de absolvire sub îndrumarea unui coordonator ştiinţific. 

16. Actul de studii eliberat cursantului: Diplomă de conversie profesională în 
informatică însoţită de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata 
programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară 
care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţele vizate de programul de 
conversie. 

17. Ocupaţiile profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională: 
profesor de informatică în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal (ca 
posibilitate de completare a normei didactice). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


