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Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 
1. Consumatorul şi comportamentul său; 
2. Producătorul şi costul de producție; 
3. Venit, consum şi investiții; 
4. Piața şi formele ei; 
5. Profit şi rentă; 
6. Politica bugetară fiscal; 
7. Externalităţi şi bunuri publice; 
8. Creștere economică şi dezvoltare durabilă; 
9. Inițierea şi derularea unei afaceri; 
10. Planul de afaceri; 
11. Managementul resurselor personale; 
12. Managementul resurselor umane ale firmei; 
13. Gestiunea financiară a firmei; 
14. Gestiunea titlurilor financiare ale firmei; 
15. Riscurile firmei; 
16. Firma în contextul dezvoltării durabile; 
17. Elaborare lucrare de absolvire; 
 
 
Competențe: 
 
C1.1 Definirea conceptelor, teoriilor, 
metodologiilor şi a indicatorilor utilizați în 
studiul problematicii economice;  
C1.2 Explicarea indicatorilor ce caracterizează 
activitatea economică în interacțiune cu mediul 
natural şi social;  
C1.3 Utilizarea datelor identificate pentru 
rezolvarea situațiilor economice specifice. 
 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor 
de etică profesională în cadrul propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă  
 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări şi/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenţilor 
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. 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
Lector dr ec. Otilia MAN 
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. +40 336 130 142 
Fax +40 236 468 061 


