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PROGRAME 

POSTUNIVERSITARE DE 

CONVERSIE PROFESIONALĂ 
 

Facultatea de Științe organizează 

programe postuniversitare de conversie 

profesională de Matematică/Comerț, turism, 

servicii/Economie și educație antreprenorială 
care se adresează cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar. Cursurile se 

organizează în sistem modular la sfârșit de 

săptămână.  

Denumirea 

programului 

Domeniul  Program 

de studii 

de licență 

Matematică Matematică Matematică 

Comerț, 

turism, servicii 

Administrarea 

afacerilor 

Economia 

comerțului, 

turismului 

și 

serviciilor 

Economie și 

educație 

antreprenorială  

Administrarea 

afacerilor 

Economia 

comerțului, 

turismului 

și 

serviciilor 

Aceste cursuri sunt organizate în 

conformitate cu Ordinul M.E.N. 6194/2012 privind 

aprobarea normelor metodologice de organizare și 

funcționare a programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, a Hotărârii Senatului Universității 

din Petroșani și a Acordului Direcției Generale 

Management, Resurse Umane și Rețea Școlară 

Națională din cadrul Ministerului Educației 

Naționale nr. 64254/28.11.2013. Absolvenții 

cursurilor vor primi Diplomă de conversie 

profesională și supliment la diplomă prevăzute în 

Ordinul M.E.N. 4554/2014 pentru aprobarea 

modelului diplomei de conversie profesională, al 

suplimentului la diplomă și al certificatului de 

acordare a definitivării în învățământ. Diploma de 

conversie profesională conferă titularului dreptul 

de a ocupa posturi didactice/catedre în 

învățământul preuniversitar în concordanță cu noua 

specializare.  

Perioada de înscriere este până la 1 

noiembrie 2014. 

Dosarul de inscriere trebuie să cuprindă: 

 diploma de licenţă sau echivalentă, în 

copie legalizată;  

 certificatul de naştere (copie legalizatǎ); 

 certificatul de căsătorie (copie legalizatǎ); 

 2 fotografii format ; 

 copie C.I.,dosar plic. 

 

 

 Planurile de învățământ și mai multe 

detalii le puteți afla pe 

http://www.upet.ro/postuniversitare/stiinte/ 
 

Alte informații  

Tel. 0254/549750, 0254/542580/278 

Persoană de contact:  

Secretar șef Pruteanu Mariana, 

0723377656 

 
 

OFERTA DE STUDII 

POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE 

PROFESIONALĂ 

2014 – 2015 

 

 

Denumirea 

programului 

Nr. de 

semestre/Nr. 

de credite 

Taxă de 

școlarizare 

Matematică I 3 semestre/ 

90 de credite 

750 lei/ 

semestru 

Matematică II 4 semestre/ 

120 de 

credite 

750 lei/ 

Semestru 

Comerț, turism, 

servicii I 

3 semestre/ 

90 de credite 

600 lei/ 

semestru 

Comerț, turism, 

servicii II 

4 semestre/ 

120 de 

credite 

600 lei/ 

Semestru 

Economie și 

educație 

antreprenorială I 

3 semestre/ 

90 de credite 

600 lei/ 

semestru 

Economie și 

educație 

antreprenorială 

II 

4 semestre/ 

120 de 

credite 

600 lei/ 

semestru 

 

Notă: Durata de 4 semestre este pentru cursanții a căror 

specializare înscrisă pe diploma de licență este într-un 

alt domeniu fundamental decât al programului de studii. 


