UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

ADMITERE CONVERSIE CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
2020-2021

Departamentul de Formare continuă și Transfer tehnologic Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează în anul universitar
2020-2021 programe de conversie profesională, recunoscute de
Ministerul Educației și Cercetării.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agricultură

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Educație fizică
Educație tehnologică
Filosofie
Informatică - tehnologia informației și a comunicațiilor
Informatică aplicată în economie
Informatică economică
Informatică managerială
Ingineria produselor alimentare

15.
16.
17.

Istorie
Limba și literatura engleză
Limba și literatura franceză
Limba și literatura română

18.
19.
20.

Biologie
Chimie
Cultură civică
Economia comerțului turismului și serviciilor
Economie și educație antreprenorială

Matematică
Sociologie

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice
angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4
semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii
este de 1000 lei/semestru.
Cursanții pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare și masă, la prețuri
accesibile, în cadrul universității. Cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții
de studiu, în spații de învățământ cu dotări moderne, sub îndrumarea unor
profesori universitari de prestigiu. Orarul activităților didactice este flexibil, fiind
stabilit în funcție de programul cursanților și al lectorilor.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de formare
continuă și transfer tehnologic are o experiență de peste 20 ani în derularea
programelor de pregătire profesională. Departamentul nostru dispune de
personal calificat, care răspunde cu amabilitate și profesionalism la solicitările
candidaților.
Detalii și înscrieri la sediul Departamentului de Formare Continuă și
Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească
nr.47, Sala U109, telefon: 0336130142, telefon mobil: +40730290025, fax:
0236468061, email: formare@ugal.ro, dfctt@ugal.ro.
Program de lucru:
Luni - Joi, orele 08,00- 16,00
Vineri, orele 08,00 – 14,00

