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Domeniul de licență: Istorie 
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. 

 
Competențe vizate: 
 
Îmbunătățirea capacităților de analiză și sinteză, 
deprinderea tehnicilor de organizare și 
planificare, perfecționarea metodelor de 
comunicare în scris și orale de factură științifică, 
abilități privind managementul informației, 
capacitatea de a lua decizii și de a soluționa 
probleme; discernământul necesar pentru 
evaluări și autoevaluări obiective, aptitudinea de 
a lucra în echipă, abilitatea de a colabora cu 
specialiști din alte domenii, disponibilitatea de a 
aprecia diversitatea și multiculturalitatea; 
capacitatea de a transpune în practică 
cunoștințele dobândite, abilități de cercetare, 
putința de a învăța și crea, deschiderea pentru a 
înțelege cultura și obiceiurile altor etnii, abilitatea 
de a concepe și a derula proiecte, preocuparea 
pentru calitate. 
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. 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
  Prof. univ. dr. Arthur TULUŞ 

 
Relații suplimentare la datele de contact : 
 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282 
Fax:      +40 236 468 061 


