
 

 

 
La Universitatea Babeş-Bolyai au început înscrierile  

pentru programele de conversie profesională postuniversitară 
organizate în cadrul proiectului 

„Formarea profesională a cadrelor didactice  
din învăţământul preuniversitar  

pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”.  
 

Specializări Data şi locul de înscriere Centre 
teritoriale 

biologie 

• 5 – 23 iulie 2010, orele 9.00 – 15.00;  
• Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-

Napoca, Decanat, str. Gh.Bilaşcu nr.44, telefon 
: 0264-431858; e-mail: 
cbochis2004@yahoo.com. 

chimie 
• 21 iunie - 15 iulie,  2010, orele 9.00-12.00; 
• Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica, str. 

Arany Janos nr.11, cod 400028, Cluj-Napoca. 

fizică 

• 12 iulie -23 iulie 2010, orele 9.00-15.00; 
• Facultatea de Fizică, Secretariat, tel.:0264 

405300, int. 5176, Str. Mihail  Kogălniceanu 
nr.1, E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro. 

geografie 

• 14 iunie - 30 iunie, fără zilele de sâmbătă şi 
duminică, între orele 9.00 - 14.00; 

• Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, 
Tel. 0264-596116 / int. 12, Fax: 0264-597988; 
serban@geografie.ubbcluj.ro;  
lili@geografie.ubbcluj.ro. 

istorie 

• 7-21 iulie şi 30 august-20 septembrie, orele 
9.00 – 14.00; 

• Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secretariatul 
facultății, str. Mihai Kogalniceanu 1, etaj I, Tel. 
0264-405300, int. 5275, Fax: 0264-405326, 
hiphi@hiphi.ubbcluj.ro. 

limba şi literatura 
română, limba şi 
literatura franceză, 

• 12-19 iulie 2010 şi 1-5 septembrie 2010, orele 
9.00-12.00; 

Baia Mare, 
Roman, 
Oradea, 

Hunedoara 
Timişoara 

(Arad)1 

                                                 
1 Va rămâne locaţia (Timişoara sau Arad)  pentru care a optat numărul cel mai mare de potenţiali cursanţi.   



 

 

Specializări Data şi locul de înscriere Centre 
teritoriale 

limba şi literatura 
engleză 

• Facultatea de Litere- Str. Horea nr. 31, tel. 
0264-536747, fax.0264-432303, 
www.lett.ubbcluj.ro. 

 

matematică, 
tehnologia 
informaţiei 

• 13-23 iulie 2010 între orele 9.00-14.00 (cu 
excepţia zilei de 18 iulie (duminica) când oficiul 
admiterii este închis); 

• Facultatea de Matematică şi Informatică, Cluj-
Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, etajul I, 
sala nr.143 , Telefon 0264-405300 int. 5244, 
adresa de e-mail: gcoldea@yahoo.com.   

 
Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat 
într-un program de formare din cadrul proiectului sunt: 
a. Să fi absolvit cu diplomă de licenţă2 un program de studii 

universitare3; 
b. Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul 

preuniversitar; 
c. Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult 

de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 
de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în 
ultimii 5 ani.  

Criteriile generale de ierarhizare avute în vedere sunt: 
a. Media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media 

anilor de studii și nota/media obținută la examenul de licență). 
 
Pentru mai multe informaţii şi detalii  
tel. 0264 59.88.98, e-mail pirubb@gmail.com, 
http://conversii.granturi.ubbcluj.ro 
 
Pentru informaţii detaliate despre proiect, vă invităm să vizitaţi 
http://conversii.pmu.ro 

                                                 
2 de lungă durată sau dacă e licenţă obţinută în urma parcurgerii unui program de studii de 3 ani, conform 
sistemului Bologna e necesar şi un masterat de 2 ani. 
3 Sunt eligibile doar persoanele care au absolvit programe universitare de nivel licenţă în cadrul unor specializări 
acreditate / autorizate de către MECTS (specificându-se explicit  forma de învăţământ absolvită; învăţământ de zi, 
frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă). 


