FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
CONVERSIE PROFESIONALĂ (2 ANI, CU FRECVENŢĂ)
DOMENII ŞI PROGRAME DE STUDIU:
Domeniul

Ştiinţe ale Educaţiei

Program de studiu

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Taxa/an

Durata
studiilor/
nr. credite

2950 RON

2 ani /
120 credite

NR. LOCURI:
Program de studiu

CU TAXĂ

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

80

PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Programul de conversie profesională – specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR constă în:
Etapa I:
Probă eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale,
notată cu admis/respins
Etapa a II-a:
Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă.
CRITERII DE DEPARTAJARE:
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:
1. Media generală la examenul de bacalaureat
2. Nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)
ACTE NECESARE:
a) cerere de înscriere tip;
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
c) foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
d) diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) în original şi copie legalizată la notariat;
e) foaia matricolă de la facultate sau suplimentul la diploma de licenţă, în original şi copie legalizată la
notariat;
f) certificatul de naştere în copie legalizată;
g) certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
h) cerere prin care se solicită înscrierea în documentele de studii şi a numelui dobândit ulterior (prin
căsătorie sau prin Hotărâre Judecătorească), unde este cazul;
i) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele
care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de
înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
j) copie după buletinul/cartea de identitate;
k) adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar pentru
anul şcolar 2016/2017, vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean;
l) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru
scutirea de taxă (unde este cazul);
m) 2 fotografii dimensiunea 3x4 cm.
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CALENDARUL DE ADMITERE:
SESIUNEA IULIE 2016
Înscrieri
Probă eliminatorie
Afişare rezultate
Depunere contestaţii
Afişare rezultate contestaţii
Înmatriculări
Afişare rezultate finale
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Înscrieri
Probă eliminatorie
Afişare rezultate
Depunere contestaţii
Afişare rezultate contestaţii
Înmatriculări
Afişare rezultate finale

18-22 iulie
23, 25 iulie
25 iulie
26 iulie (orele 8-12)
26 iulie
26-29 iulie
29 iulie
5-10 septembrie
12 septembrie
12 septembrie
13 septembrie (orele 8-12)
13 septembrie
13-16 septembrie
16 septembrie

TAXA DE ÎNSCRIERE
125 RON
TAXA DE ÎNMATRICULARE 125 RON
- Studenţii cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans de 10% din taxa de şcolarizare.

SCUTIRI ŞI REDUCERI DE TAXE
Scutiri de plata taxei de înscriere se acordă următoarelor categorii de candidaţi:
a) orfanii de ambii părinţi, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
b) candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidaţii cu vârsta mai
mică de 26 de ani;
c) copiii personalului didactic aflat în activitate în instituţii de învăţământ;
d) candidaţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţior medicale, sau candidaţii care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu handicap
motoriu;
e) candidaţii salariaţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi copiii lor.
Reducerea cu 50% a taxei de înscriere se acordă pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani
orfani de un părinte, cu ambii părinţi şomeri sau cu alte situaţii speciale, pe baza documentelor
justificative.
Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va
prezenta dovada de încadrare.
ÎNSCRIERI – Sala A018, Corp A, parter
CASIERIE – Sala A035, Corp A, parter
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