
 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

  

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ  

anul univ. 2018 – 2019 

 

 

I. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  
 

     1.  Masterat: “Management educaţional”   
            Durata studiilor: 4 semestre; 

               Certificare: Diploma de Master   

                                       Locuri: de la buget 

 

     2. Masterat: „Management și consiliere educaţională” 
             Durata studiilor: 4 semestre; 

             Certificare: Diploma de Master   

                                     Locuri: de la buget 

 

     3.   Masterat: „Tehnologii didactice asistate de calculator”  
             Durata studiilor: 4 semestre; 

             Certificare: Diploma de Master  

 

              Locuri: de la buget 

               

            Acte necesare la înscriere: 

 

1. Cerere de înscriere (se completează la secretariat);  

2. Diplomă de licenţă (sau echivalenta acesteia) în  original, pentru locurile subvenţionate de la  

    buget sau original si copie simpla pentru locurile cu taxă;  

3. Supliment la diploma (sau foaie matricola), original si copie simpla; 

4. Certificat de naştere original si copie simpla;  

5. Certificat de căsătorie în copie simplă (unde este cazul);  

6. Copie B.I./C.I. în copie simplă; 

7. Trei fotografii tip buletin de identitate;  

8. Curriculum vitae; 

9. Diploma de bacalaureat original şi copie simplă; 

10. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere - se achită la casieria  

     Universităţii.  

 

   Taxa de înscriere este de 100 lei. 

 

Desfăşurarea admiterii: 28 – 29 iunie 2018  

 

 

DATE DE CONTACT: 

Telefon: 021.242.71.24   

E-mail: dppd.utcb@gmail.com 

mailto:dppd.utcb@gmail.com


 

II. CURSURI  POSTUNIVERSITARE  DE  CONVERSIE  PROFESIONALA 

      (aprobate de MECTS prin ordinul nr. 6194/06.12.2012) 

 

 

A. DENUMIREA CURSURILOR: 

 Cursuri Postuniversitare de Conversie Profesională în Educaţie Tehnologică  

       (cu frecvenţă)  

       Durata studiilor: 4 semestre; 120 credite + 10 credite disertaţie. 

 

     Cursuri Postniversitare de Conversie Profesională în Informatică (cu frecvenţă) 

Durata studiilor: 4 semestre; 120 credite + 10 credite disertaţie. 

 

     Cursuri Postuniversitare de Conversie Profesională în Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicațiilor (cu frecvenţă) 

                 Durata studiilor: 4 semestre; 120 credite + 10 credite disertaţie. 

 

B. BENEFICIARI: 

Cadre didactice care doresc obţinerea unei noi specializări pentru ocuparea/acoperirea 

posturilor didactice de:  

 Profesor Educaţie Tehnologică în învăţământul gimnazial 

 Profesor Informatică sau TIC în învăţământul gimnazial şi liceal 

 

C. SE POT ÎNSCRIE:  

 Absolvenţi ai învăţământului universitar de lungă durată (licenţă) 

 Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată 

 

D. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE: 

1. Cerere de înscriere (se completează la secretariat);  

2. Diplomă de licenţă/ absolvire - original si copie simpla;  

3. Certificat de naştere - original si copie simpla; 

4. Certificat de căsătorie (unde este cazul) - în copie simplă; 

5. Copie B.I./ C.I. în copie simplă; 

6. Adeverinţă de la şcoala unde funcţionează; 

7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 lei).    

           Taxa de şcolarizare este de 2400 lei/cursant/an. 

 

 

III. CURSURI POSTUNIVERSITARE DE PREGĂTIRE 

 PSIHOPEDAGOGICĂ 

 
Durata studiilor: 1 semestru - NIVEL I 

Certificare: Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, Nivel I 

 

Durata studiilor: 1 semestru - NIVEL II 

Certificare: Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, Nivel II         
 

 

 



 
Acte necesare la înscriere: 

 

1. Cerere de înscriere (se completează la secretariat);  

2. Diplomă de licenţă - original şi copie simplă;  

3. Supliment la diplomă (sau foaie matricolă), original şi copie simplă; 

4. Diploma de master - original si copie simplă (pentru înscrierea la Nivelul II); 

5. Supliment la diplomă (sau foaie matricola), original si copie simpla; 

6. Certificat de absolvire Nivelul I + Foaia matricolă, original şi copie simplă (pentru   

      înscrierea la Nivelul II); 

7. Certificat de naştere - original şi copie simplă; 

8. Certificat de căsătorie în copie simplă (unde este cazul); 

9. Copie B.I./C.I., în copie simplă; 

 

Taxa de şcolarizare este de 1200 lei/cursant/nivel. 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA SECRETARIATUL DPPD 

DATE DE CONTACT: 

Telefon: 021.242.71.24   

E-mail: dppd.utcb@gmail.com 

mailto:dppd.utcb@gmail.com

