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Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 

 
TEMATICĂ: 

1. Introducere în istorie și științele auxiliare ale 
istoriei 
2. Istoriografie 
3. Preistoria și istoria veche a României 
4. Istoria antică 
5. Istoria medievală a românilor 
6. Istoria Evului mediu universal 
7. Metodica predării istoriei 
8. Istoria și teoria artei 
9. Istoria modernă a românilor 
10. Istoria modernă universală 
11. Istoria mentalităților europene 
12. Informatică aplicată  
13. Istoria contemporană a României 
14. Istoria contemporană universală 
15. Istoria integrării europene 
16. Istoria comparată a comunismului. 
 
Unități de competență generale 
C1. Regăsirea informației despre trecutul istoric. 
C2. Stabilirea faptelor istorice pe baza 
informațiilor din izvoare și din afara izvoarelor. 
C3. Prezentarea orală și scrisă, în limba 
programului de studii și într-o limbă de circulație 
internațională, a cunoștințelor de specialitate. 
C4. Utilizarea adecvată de criterii și metode 
standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, 
meritele și limitele unor procese, programe, 
proiecte, concepte, metode si teorii. 
C5. Elaborarea de proiecte profesionale cu 
utilizarea unor principii și metode consacrate în 
domeniu. 
C6. Producerea punctuală a unor noi cunoștințe 
istorice pe baza cunoașterii aprofundate a unei 
epoci şi/sau probleme istorice de complexitate 
medie. 
Competențe transversale:  
CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă și 
responsabilă, în condiții de eficiență și eficacitate, 
a sarcinilor profesionale, cu respectarea 
principiilor eticii activității științifice, aplicarea 
riguroasă a regulilor de citare și respingerea 
plagiatului. 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup și 
de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de 
roluri diverse. 
CT3. Căutarea, identificarea și utilizarea unor 
metode și tehnici eficiente de învățare; 

conștientizarea motivațiilor extrinseci și intrinseci 
ale învățării continue. 
 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie profesională, 
însoțită de suplimentul la diplomă. Diploma de 
conversie profesională conferă titularului dreptul 
de a ocupa posturi didactice/catedre în 
învățământul preuniversitar în concordanță cu 
noua specializare. Cadrele didactice care 
finalizează programe de conversie profesională 
după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii 
universitare de licență se încadrează numai în 
învățământul preșcolar și preuniversitar 
obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire 
practică. 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 învățământului preuniversitar. 
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție 
de solicitări și întrunirea numărului necesar 
formării unei grupe. 
 
COORDONATOR PROGRAM 
Prof. univ. dr. Arthur TULUŞ  
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. +40 336 130 142 
Fax  +40 236 468 061 
 


