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Scurtă descriere a programulor de studii
Programele de conversie propuse în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din
București, se desfășură în forma ID (Învățământ la Disnață) și au o durată de 4 semestre, la
finalizarea cărora absolvenții vor acumula 120 de credite transferabile (30 credite/semestru).
Programul de conversie profesională, desfășurat la nivel postuniversitar, se adresează
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau

echivalentă ai unei instituții de învățământ superior acreditată. Finalizarea studiilor prin
promovarea examenului de absolvire a unui program de conversie profesională conferă dreptul la
obținerea unei Diplome de conversie profesională, la nivel postuniversitar și dreptul de a profesa
în noua specializare absolvită (pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar
în concordanță cu noua specializare).
Activitățile didactice se vor desfășura conform tehnologiei ID și sunt de mai multe tipuri:
1. Activități didactice directe - întâlniri față în față o dată pe lună cu profesorii tutori;
2. Activități didactice la distanță - prin intermediul unei platforme e-Learning și/sau prin
alte mijloace de comunicare bidirecțională (e-mail, telefon etc.);
Activitățile didactice se desfășoară pe bază de suporturi de curs/materiale didactice în
format electronic (prezentări, fișe de lucru, date statistice etc.).
Conținutul planului de învățământ realizat pentru cele două programe de conversie
profesională vizează atât competențe de specialitate prin disciplinele fundamentale și aplicative
(inclusiv Instruire asistată de calculator), discipline opționale de specialitate, cât și competențe
didactice prin discipline didactice obligatorii și opționale, practică pedagogică de specialitate.

Disciplinele obligatorii de specialitate
CONVERSIE GEOGRAFIE

CONVERSIE GEOGRAFIA TURISMULUI

Geografie generală

Geografie generală

Elemente de cartografie și topografie

Elemente de cartografie și topografie

Geografie economică mondială

Geografia Turismului

Geografia populației și așezărilor

Geografia populației și așezărilor

Geografia mediului

Elemente de geomorfologie și pedologie

Geografia fizică a României

Economie generală și economia turismului

Geografia umană a României

Geografia României

Geografia regională a României

Patrimoniu turistic al României

Geografia continentelor

Geografia reginală a României și unități
turistice naturale din România
Management și marketing în turism
Servicii de ospitalitate

Discipline opționale de specialitate (se aleg 2 module din 3 / 4 module propuse)
CONVERSIE GEOGRAFIE

CONVERSIE GEOGRAFIA TURISMULUI

Elemente de geomorfologie și pedologie

Potențial turistic general și Evaluarea
resurselor turistice

Elemente de climatologie și hidrologie

Elemente de climatologie și hidrologie

Elemente de biogeografie și arii protejate

Politici promoționale în turism și amenajări
turistice
Elemente de biogeografie și arii protejate

Discipline obligatorii didactice (2 module)
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Didactica

ariei

curriculare

„Om

CONVERSIE GEOGRAFIA TURISMULUI
şi

Didactica ariei curriculare

societate”
Didactica geografiei 1

Didactica geografiei

Didactica geografiei 2

Practică pedagogică

Practică pedagogică
Discipline opționale didactice (se alege un modul din 2 module propuse)
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Orizontul local în învățarea geografiei

Orizontul local în învățarea geografiei

Abordarea geografiei școlare în context

Abordarea geografiei școlare în context inter-

inter- și transdisciplinar

și transdisciplinar

Alte Discipline Obligatorii
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Instruire Asistată de Calculator (IAC)

Instruire Asistată de Calculator (IAC)

Practică de specialitate

Practică de specialitate

Elaborarea portofoliului final

Elaborarea portofoliului final

Competenţele de specialitate vizate
PROGRAM CONVERSIE GEOGRAFIE


Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice Geografiei



Cunoașterea și înțelegerea problemelor fundamentale din domeniul Geografiei



Explicarea și interpretarea unor procese naturale și rezultatele acestora



Realizarea unor conexiuni între componentele mediului natural și socitate



Formarea unor deprineri de bază privind lucrul cu hărțile topografice



Aplicarea în practică a unor noțiuni și concepte teoretice



Capacitatea de a utiliza tehnici computerizate în analizele geografice

Competenţele didactice vizate
PROGRAM CONVERSIE GEOGRAFIE
 Proiectarea unui sistem adecvat de activități didactice în vederea dezvoltării
cunoștințelor elevilor în sfera geografiei


Utilizarea de strategii didactice diverse cu scopul de a capacita elevul în cadrul orelor
de geografie



Realizarea de varietăți de tipuri și probe de evaluare adecvate fiecărei etape a
procesului de învățare



Aplicarea unui sistem coerent de transferuri intra- și inter disciplinar, clasăextrașcolar-mediu înconjurător



Formarea la elevi a unor atitudini pozitive față de mediu natural, resurse naturale și
utilizarea lor, protejarea mediului înconjurător

Competenţele de specialitate vizate
PROGRAM CONVERSIE GEOGRAFIA TURISMULUI
o Cunoașterea și înțelegerea problemelor fundamentale din domeniul Geografiei și
Geografiei Turismului

o Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice Geografiei și Geografiei
Turismului
o Explicarea și interpretarea unor procese naturale și rezultatele acestora
o Formarea unor deprineri de bază privind lucrul cu hărțile topografice/turistice
o Aplicarea în practică a unor noțiuni și concepte teoretice
o Cunoașterea unor aspecte legate de analiza în turism, organizarea activităților turistice, a
activităților ospitaliere din turism
o Capacitatea de a utiliza tehnici computerizate în analizele geografice și de geografia
turismului

Competenţele didactice vizate
PROGRAM CONVERSIE GEOGRAFIA TURISMULUI
o Proiectarea unui sistem adecvat de activități didactice în vederea dezvoltării
cunoștințelor elevilor în sfera geografiei și a activităților turistice/patrimoniului
turistic
o Utilizarea de strategii didactice diverse cu scopul de a capacita elevul în cadrul orelor
de geografie sau a orelor de specialitate din cadrul specializărilor din turism
o Realizarea de varietăți de tipuri și probe de evaluare adecvate fiecărei etape a
procesului de învățare
o Aplicarea unui sistem coerent de transferuri intra- și inter disciplinar, clasăextrașcolar-mediu înconjurător

Admiterea candidaților
Conform OMECTS 6194 din 13.11.2012, art 7, „La programele de comversie profesională se
pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de
licență sau echivalentă".
Admiterea în cadrul programului de formare postuniversitară se realizează pe baza analizei
dosarului de înscriere, pe baza condițiilor și criteriilor de admitere. Dosarul se va depune la

sediul facultății în perioada stabilită pentru înscrieri sau, după caz, se pot trasnmite prin e-mail pe
adresa programului de conversie profesională (conversie_geografie_ub@yahoo.com).
Organizarea activităților oricărui program de conversie profesională este condiționată
de existența unui număr minim de 25 cursanți.

Condițiile de înscriere penrtu admitere sunt:
-

Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii
universitare acreditat;

-

Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Criteriile de admitere sunt:
-

Candidații vor fi ierarhizați în ordine descrescătoare a MEDIEI DE ABSOLVIRE A
STUDIILOR DE LICENȚĂ (media aritmetică între media anilor de studiu și
nota/media obținută la examenul de Licență).

-

În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la Bacalaureat.

Finalizarea studiilor
Conform cu OMECTS 6194 din 13.11. 2012, 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”.
Examenul de absolvire este compus din două probe:
-

Proba scrisă la Probleme fundamentale de specialitate;

-

Probă orală – Prezentarea și susținerea Lucrăii de Absolvire.

Drepturile conferite de diploma de studii
Conform cu OMECTS 6194 din 13.11. 2012, Art. 9:

(1) Absolvenţilor programului de conversie profesională, care au promovat inclusiv examenul de
absolvire li se eliberează, de către instituţia de învăţământ superior organizatoare, Diploma de
conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă.
(2) Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi
didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare.
(3) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională, după finalizarea cu
diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă, se încadrează numai în învăţământul
preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.
(4) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională, după finalizarea cu
diplomă a ciclului II de studii universitare de master, se pot încadra la orice nivel al
învăţământului preuniversitar.
(5) Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice
sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie
profesională.

Alte Informații:
Facultatea de Geografie:
Adresă: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod postal 010041, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.305.38.10; Fax. 021.315.30.74
Site: www.geo.unibuc.ro;
e-mail: conversie_geografie_ub@yahoo.com
Coordonator program
Conversie Profesională Geografie,
Lect.univ.dr. Florina TATU

Vă așteptăm!

