Departamentul de Formare Profesională şi Studii Postuniversitare

face înscrieri pentru cursul de reconversie profesională în

“Geografie”
SCOPUL CURSULUI: dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi
competențe pentru noi specializări si/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate
în baza formării inițiale; prin programul de conversie 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:
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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: 4 semestre, corespunzătoare acumulării unui număr de 120 de credite de studii
transferabile.
Cursul se desfășoară în sistem online.
TAXĂ DE STUDII: 1500 lei/ semestru: (se poate achita în 3 rate).
Înscrierea se va face prin completarea și transmiterea formularului de înscriere, la adresa de email:
universitatedimitriecantemir@gmail.com, tel. 0365/430396, 0745116996, până la data de 05.03.2021.
Actele necesare pentru înscriere: fișa de înscriere; diploma de licenţă (adeverinţa)/supliment descriptivcopie 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 li 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).
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