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Art. 1.  

(1) În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art.245, alineatul 7), cu 
modificările și completările ulterioare,  și cu Ordinul M.E.C.T.S. privind aprobarea Normelor 
metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor  
didactice din învățământul preuniversitar nr.6194/13.11.2012, completat ulterior cu Ordinului 
M.E.N.C.Ș .nr. 5005/2016 privind modificarea Normelor metodologice de organizare și 
funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar, cu Ordinul nr. 4554/2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie 
profesională, al suplimentului la diplomă, Universitatea de Vest din Timişoara oferă 
programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
denumite în continuare programe de conversie profesională.  

(2) Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau 
ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale.  

(3) Potrivit legii, obţinerea de către cadrele didactice, prin studiile corespunzătoare, a unei noi 
specializări didactice, diferită de specializarea/specializările obţinută/e prin formarea iniţială, 
se consideră  formare continuă. 

 (4) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) al Universităţii de Vest 
din Timişoara, va asigura asistență inițiativelor de programe de conversie profesională ale 
facultăților și departamentelor în procesul de autorizare și se va implica în promovarea ofertei 
educaționale de conversie profesională către publicul țintă al acestor programe. 

 Art. 2.  

(1) Programele de conversie profesională se pot înfiinţa şi derula de către toate facultățile 
universității, dar numai pentru programe de studii universitare de licenţă acreditate în cadrul 
facultății respective. 

(2) Programele de conversie profesională se pot organiza numai în limbile şi la formele de 
învăţământ în care sunt şcolarizate programele de studii universitare de licenţă pe care se 
fundamentează.  

(3) Programele de conversie profesională pentru specializarea „Educaţie tehnologică“ pot fi 
organizate de facultățile care au programe de studii universitare de licenţă acreditate în 
domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”.  

(4) Programele de conversie profesională se pot organiza cu finanțare din fonduri europene, 
în regim cu taxă sau cu finanțare din alte surse. Cuantumul taxei de studiu este determinat 
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printr-o fundamentare a taxei de studii de către Departamentul facultăţii organizatoare, 
pornind de la cheltuielile necesare organizării şi funcţionării programului respectiv, şi 
propusă spre avizare Prorectorului responsabil cu Strategia Financiară. 

Art. 3. Pentru fiecare program de conversie profesională, Departamentele facultăţilor 
organizatoare/, întocmesc un buget de venituri şi cheltuieli. 

Art. 4.  

(1) Pentru programele de conversie profesională, veniturile obţinute din încasarea taxelor de 
studii de către facultăţi se repartizează astfel: 

- 25% regie UVT; 
- 5% regie Facultate; 
- 10% revine departamentului organizator din cadrul facultăţii 
- 60% pentru susţinerea cheltuielilor materiale, salariale, de exploatare a infrastructurii 

IT, a  drepturile de autor aferente fiecărui program de studii, etc. 
 

(2) La propunerea facultății organizatoare procentele aferente regiei facultății și regiei 
departamentului pot avea alte valori. 

Art. 5.  

(1) Planurile de învăţământ pentru programele de conversie profesională se inițiază și se 
elaborează de către departamente/facultăţi pe baza procedurilor proprii. Circuitul intern de 
finalizare a planurilor de învăţământ se încheie cu aprobarea lor de către Senatul universității 
şi cu informarea Ministerului Educaţiei Naționale. 

(2) Planurile de învăţământ sunt aprobate de Senatul universității, cu respectarea cerinţelor 
impuse programelor pentru învăţământul preuniversitar şi a standardelor profesionale pentru 
profesia didactică. 

 (3) În vederea aprobării, Planurile de învăţământ vor fi prezentate Senatului universității 
împreună cu programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează.  

(4) Activitatea programului de conversie profesională este coordonată de un director de 
program, desemnat de facultatea organizatoare. 

(5) Planurile de învăţământ pentru programele de conversie profesională se vor întocmi după 
modelul planurilor de învățământ ale programele de studii de licență pe care se 
fundamentează, în conformitate cu forma de învățământ a acestora din urmă. 
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(6) Facultățile care inițiază programe de conversie profesională vor solicita inspectoratelor 
şcolare să asigure condiţiile pentru realizarea practicii pedagogice prevăzute în planurile de 
învăţământ, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

 Art. 6.  

(1) Durata unui program de conversie profesională este de minimum 3 semestre, 
corespunzătoare acumulării unui număr minim de 90 de credite de studii transferabile dacă, 
prin programul de conversie se obţin competenţe de predare a unei discipline din domeniul 
fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.  

(2) Programele de conversie profesională prin care se obţin competenţe de predare a unei 
discipline din alt domeniu fundamental decât domeniul fundamental aferent domeniului de 
specializare înscris pe diploma de licenţă au o durată minimă de 4 semestre, corespunzătoare 
dobândirii a 120 de credite de studii transferabile.  

 (3) Acordarea creditelor de studii transferabile se face în acord cu Regulamentul privind 
sistemul de credite transferabile pentru ciclul de studii universitare de licenţă şi master din 
cadrul UVT, editia a II-a. 

 Art. 7. La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele didactice încadrate în 
sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și 
absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau echivalentă incluși în 
Programul-pilot Teach for România în baza Protocolului de colaborare nr. 8.082/2014 
încheiat între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Asociația Teach for 
Romania, încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar cu statut de cadru didactic fără 
studii corespunzătoare postului. 

Art. 8. Programele de conversie profesională se finalizează cu examen de absolvire care se 
susţine numai la instituţia de învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea.  

 

Art. 9. Absolvenţilor programului de conversie profesională care au promovat inclusiv 
examenul de absolvire li se eliberează Diploma de conversie profesională, însoţită de 
suplimentul la diplomă.  

Art. 10. Activitatea în cadrul programelor de conversie profesională se normează separat şi 
nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 11. Numărul maxim de ore săptămânale pe care un cadru didactic le poate desfăşura în 
programele de conversie profesională se stabileşte de Senatul Universităţii. 



 

REGULAMENT  
privind organizarea şi funcţionarea 

programelor de conversie profesională 
a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar 
 

Ediţia I 
Pagina 5 din 5 

 
Art.12. Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar vor debuta la începutul anului universitar sau la începutul semestrului al doilea. 

Art. 13. Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar oferite de Universitatea de Vest din Timişoara, aflate în derulare, se vor 
desfășura în continuare în baza prezentului Regulament.  

Art. 14. Prezentul Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor de conversie 
profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar intră în vigoare la data 
adoptării sale de către Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, în ședința din 16.03.2017.  

 
 
 


