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FACULTATEA DE

ISTORIE

DIPLOMA DE CONVERSIE
PROFESIONALĂ
CONFERĂ TITULARULUI
DREPTUL DE A OCUPA
POSTURI
DIDACTICE/CATEDRE ÎN
ÎNVĂȚĂMANTUL
PREUNIVERSITAR ÎN
CONCORDANȚĂ CU
NOUA SPECIALIZARE

CONTACT
FACULTATEA DE ISTORIE

Domeniul:ISTORIE
Program de studii

postuniversitare de

Conversie profesională
Istorie
Forma de învățămant:ID
Durata studiilor: 4 semestre
Credite: 120 credite
transferabile
Instituția:Facultatea de
Istorie, Universitatea
București
Număr de locuri propuse: 50
locuri
Taxa de înscriere: 100 ron
Condiții de admitere: media
examenului de licențăI

ADMITERE 2021

TAXA DE STUDIU 3100 RON
Taxa de școlarizare se poate plăti
în  2 rate în contul
RO92RNCB0076010452620301



Antroplogia relațiilor de putere:

Cultură, civilizație și expresii ale autoritatii în lumea antică;

Stat, biserică și societate în Evul Mediu timpuriu sec.V-XI;

Bizanț, Occident și Islam în sec.XI-XV;

Procesul de modernizare în spațiul instituțional și

societal românesc (sec.XVIII-XIX);

Procesul de modernizare în Europa (sec.XVII-XIX);

Politică și societate în sec.XX: cooperare și conflict;

Evoluții politice și societale în România sec XX;

Istoria ideii și integrării europene;

Științe auxiliare (geografie și demografie istorică,

numismatică și arheologie);

 

 

CURSURI

AVANTAJE
Absolvenții programului de conversie

profesională, după finalizarea cu

diplomă a ciclului I de studii

universitare de licență. se pot încadra

numai în învățămantul preșcolar și

preuniversitar obligatoriu sau pe

catedre de pregătire-instruire practică;

Absolvenții programului de conversie

profesională, după finalizarea cu

diplomă a ciclului II de studii

universitare de master, se pot încadra la

orice nivel al învățămantului

preuniversitar;

 

a fost înființat în baza OMECTS

nr.6194/13.11.2012 și aprobat în

Senatul Universității din

București în sedința din

29.04.2013

#1
Diplomă de bacalaureat;

Diplomă de licență și foaia matricolă;

Certificat de naștere;

Certificat de căsătorie;

Adeverință medicală din care să rezulte că

aplicantul este apt pentru programul de studii

Adeverință care să ateste calitatea de cadru

didactic ;

Dovada plății taxei de admitere;

1 fotografie format jpg, plus cererea de

înscriere;

Candidatul să fie absolvent, cu diplomă de

licență, al unui program de studii universitare

acreditat și să fie încadrat în sistemul de

învățămant preuniversitar.

Admiterea în cadrul programului de conversie se

realizează pe baza analizei dosarului de înscriere,

conform criteriilor stabilite în metodologie și în 

limita locurilor disponibile.

ACTE NECESARE:

Toate actele, în format scan, se trimit pe adresa
de email secretariat@istorie.unibuc.ro.
Dosarul cu actele în format fizic se va depune la
o  dată ulteroară.

ADMITEREA

PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

Definitivarea în învățămant și

gradele didactice II și I obținute

deja de către cadrele didactice

sunt recunoscute pentru orice

specializare dobandită prin

finalizarea unui program de

conversie profesională.

GRADELE DIDACTICE


