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În atenţia directorilor de unităţi şcolare din Craiova şi judeţ 
şi a tuturor cadrelor didactice interesate 
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Urmare a adresei nr. 654/11.02.2013 vă informăm că Universitatea din Craiova 
organizează cursuri de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, de două tipuri, în specializarea ŞTIINŢE. 

Spre informare vă ataşăm adresa Universităţii din Craiova. 

Inspectori şcolari, 

Prof. Mihăiţă STOICA 

Inspector Şcolar General, 
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Prof. Ionel PREJBEANU (?~ ~),_f 
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Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 
010168, Bucuresti 

Tel• +40 (0)21 405 57 06 
Fax: +40 (0)21 310 32 05 
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Către 
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În baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova de 
organizare şi desfăşurare a cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din 
învăţămilntul preuniversitar, Departamentele de Fizică şi Chimic de la Facultatea de Ştiinţe 
Exacte anunţii începerea cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din 
învăţământul pre.universitar în specializarea ŞTJJNŢE. 

Cursurile de conversie sunt de două tipuri: 

1. cu durata ele 3 semestre (90 credite) pentru cursanţii a c8ror specializare înscrisă pe 
diplomele de licenţă este fn domeniul fundament~! Ştiinţe Exacte (Matematică, 

Inform<ltică, Fi:>:idi şi Chimie) sau Ştiinţe ale Naturii (Biologic, Geografie, Geologie şi 

Ştiinţa mediului); 
2. cu durata de 4 semestre (120 credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe 

diplomele de licenţă este în alt domeniu fundamental decât Ştiinţe Exacte sau Ştiinţe ale 
Naturii. 

Actul de studii eliberat după absolvirea cursului este .,Diploma de conversie 
profesională", însoţit1i de un supliment descriptiv. 

Înscrierile se fac în perioada l.03-15.03.20l3 Ia Secretariatul Depa1tamentului de Fizic~, 
Cladirea Centrală. a Universităţii din Craiova, sala 2ll-212, iar detalii despre taxele de 
şcolarizare şi actele necesare în~crierii se pot obţine .la tel. 025 J 4 J 5077. 


