
 

 

 
PRECIZĂRI EXAMEN DE ADMITERE   

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ  
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – 

forma de învățământ -  la distanță) 
 
 
 

I. CALENDAR ADMITERE 
 

ÎNSCRIERI  ONLINE PE PLATFORMA DEDICATĂ 
7 septembrie 2023, ora 9:00 - 12 septembrie 2023, ora 14:00  
 
Important !!! Înscrierea se va efectua online, doar de pe un cont de e-mail Google (Gmail), accesând 

linkul  pus la dispoziție de comisia de admitere. 

 

15 septembrie 2023  Proba eliminatorie (oral)  
19 - 20 septembrie 2023  Afişare rezultate provizorii 

21-24 septembrie 2023  Confirmare loc ocupat conform anunțurilor care vor 
     însoți listele cu rezultate provizorii 
27 septembrie 2023  Afişare rezultate finale cu candidații declarați ADMIS 
 
ÎNSCRIERE CANDIDAȚI 

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în 
sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă. 

 
TAXE ADMITERE  
200 de lei se achită în contul RO51RNCB0076010452620069. Pe chitanță TREBUIE specificat numele 
candidatului(ei) și ”Conversie profesională”. 
 
  PROBE DE CONCURS  
 

Ciclul de studii Programul de studii/ 
Număr locuri 

concurs 

Probe de concurs Modalitatea 
susținere 
examen 

Curs 
postuniversitar 
Conversie 
profesională  

Pedagogia 
îmvățământului 
primar și preșcolar 
(ID) – 150 locuri 

1 - Proba eliminatorie (oral) - 
competențe de comunicare și abilități 
artistice (argumentare, dialog, citirea unui 
text literar/nonliterar la prima vedere) - 
(admis/respins) 
2 – Media examenului de licență 
Criteriu departajare: 
1-Media anilor de studii de licență  
2-Media ultimului an de studii de licență   
 

Interviu + 
concurs 
dosare 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuZScVAG0aIs8-TIeWM5O7tQY__-8DLeFsSy98-oYxQ3aBMw/viewform?usp=sf_link


 

 

 
CLASIFICARE 
 

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere ! 

 
Este necesară obținerea calificativului ADMIS la proba eliminatorie (orală) pentru a intra în 

procesul de clasificare. 
 
 

  
 

  IMPORTANT ! 
 

Toți candidații declarați ”ADMIS” sunt obligați să prezinte la secretariat toate documentele 
necesare  întocmirii dosarului de studii și a înmatriculării, ÎN ORIGINAL ȘI COPIE (2 ex), conform 
anunțurilor care vor însoți rezultatele, după cum urmează : 
-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; 
-diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, 
-documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e  conform  
legislației în vigoare (dacă este cazul); 
-Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară (pentru promoția 2023) ; 
-certificat de naștere; 
-certificat de căsătorie (unde este cazul); 
-adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează; 
-CI în copie lizibilă; 
-adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat  (pentru 
instituțiile private se solicită și dovada autorizării/acreditării, în copie); 

       - copia chitanței de achitare a sumei de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă 
semestrului I de studii – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069,  deschis la sucursala BCR, sector 
5, București. Pe chitanță TREBUIE specificat numele candidatului(ei) și ”Conversie profesională”. 

 
 Neprezentarea documentelor specificate mai sus, în termenul precizat, duce la pierderea locului 

ocupat în urma concursului de admitere. 
 
   
 

* CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE 
OBLIGATORIE ! 
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