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TEMATICĂ: 

1. Filozofie; 
2. Drept constituțional. Partea generală; 
3. Drept civil. Dreptul de proprietate; 
4. Mass media și opinia publică; 
5. Drept constituțional. Instituții politice; 
6. Drept internațional public; 
7. Sociologie; 
8. Protecția juridică a drepturilor omului; 
9. Comunicare și relații publice; 
10. Instituții de drept administrativ; 
11. Dreptul Uniunii Europene; 
12. Orientare în carieră; 
13. Relațiile de familie și protecția drepturilor 
copiilor; 
14. Managementul serviciilor publice ; 
15. Demografie. Populație și dezvoltare; 
16. Instituții de drept financiar și fiscal. 
 
Unități de competență generale 
C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, 
paradigmelor și metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic;  
C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate 
pentru explicarea și interpretarea conceptelor și 
teoriilor specifice domeniului dreptului;  
C2.1 Definirea și clasificarea teoriilor, 
paradigmelor și principiilor utilizate în studiul 
dreptului;  
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul 
de drept românesc și european și a principalelor 
instrumente juridice internaționale;  
C4.1 Definirea conceptelor și analiza acestora, 
precum și a metodelor și teoriilor utilizate în 
interpretarea și compararea instituțiilor din 
dreptul național, dreptul european și dreptul altor 
state;  
C4.2 Interpretarea raportului dintre instituțiile 
dreptului român și cele ale dreptului european și 
dreptului altor state prin utilizarea metodelor 
comparative și interpretative;  
C5.1.  Identificarea surselor de informare în 
domeniul dreptului (legislație, doctrină și 
jurisprudență) aplicabile la o problemă de drept, 
inclusiv utilizarea bazelor de date juridice. 
C6.1. Identificarea corectă a reglementărilor legale 
și utilizarea raționamentelor juridice. 
CT1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod 
eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice domeniului;   

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în 
echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) cu 
respectarea palierelor ierarhice;  
CT3 Utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare și a surselor de informare şi de 
formare profesională asistată, atât în limba 
română, cât şi într-o limbă de circulație 
internațională. 
 
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 şi 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. Florin TUDOR  
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. +40 336 130 142 
Fax  +40 236 468 061 
 


