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Cine?
Universitatea Tehnica Cluj-

Napoca prin Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare vine in sprijinul 
solicitarilor cadrelor didactice din 
invatamantul preunivesitar si nu 
numai, prin continuarea si extinderea 
zonala pentru anul 2015/2016 a 
cursurilor postuniversitare de 
STIINTE, cu durata de doi ani (patru 
semestre). 



Pe ce se bazeaza?
Cursurile postuniversitare se bazeaza 
pe cadrul obligatoriu dat de Legea 
nr.1/2011 (Legea Educatiei) si anume 
ca pot exista cursuri postuniversitare 
recunoscute, doar in cadrul unitatilor 
de invatamant superior care poseda 
domenii de licenta acreditate pentru 
domeniile vizate (domeniul Stiinte 
necesitand domeniile chimie, 
biologie, fizica acreditate).



De ce?
• Programele postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă reprezintă un 
mijloc important de dezvoltare personală 
umană și totodată de adaptare a cunoștințelor 
și capabilităților lucrative la nivelul cerințelor 
societatii ținand cont de modificările de 
legislație, de piata și de tendințele generale.

• Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.1/2011 
(Legea Educației) va fi introdusă în programa 
școlară preuniversitară disciplina Științe. 
Această disciplină nou apărută nu neposeda la 
momentul de față personal calificat, 
neexistând până în prezent forme universitare 
de pregătire explicita pe domeniu.



Cui?
• Studiile postuniversitare propuse permit 

specializarea absolventilor de facultate in 
domeniul STIINTE, fiind util in special 
doritorilor care intentioneaza sa predea 
aceasta disciplina in ciclul gimnazial 
precum si la liceele care au prevazuta in 
programa aceasta disciplina. 

• Se adreseaza cu precadere fostilor 
absolventi ai sectiilor FIZICA, BIOLOGIE, 
CHIMIE sau CHIMIE-BIOLOGIE, 
CHIMIE-FIZICA, MATEMATICA-FIZICA…
dar si altora 



Prin cine?
• Pentru satisfacerea exigențelor de pregatire 

pentru cele trei domenii (fizica, biologie, 
chimie) care interconectate generaza 
domeniul interdisciplinar Științe, există în 
cadrul universitatii atât corpul profesoral 
necesar comform legii cât și baza materială, 
științifică și de informare necesară unei bune 
desfăsurări a activității. 

• Cursurile vor fi predate de catre profesori sau 
conferentiari universitari ai Universitatii 
Tehnice Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord 
din Baia Mare) sau cadre universitare din alte 
centre. 
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Avantaje si 
oportunitati

• specializarea absolventilor in domeniul STIINTE, 
cu diploma recunoscuta 

• posibilitatea acumularii unui numar de puncte 
necesare in punctajul total al cadrului didactic

• posibilitatea beneficierii de burse de 
perfectionare la universitatile partenere din 
Europa

• sustinerea lucrarii de disertatie la Universitatea 
Tehnica Cluj-Napoca, la Centrul Universitar Nord 
din Baia Mare, cu cadrele proprii ale acesteia



Inscriere
• perioada de preinscriere: 15-20 oct. 2015;
• inceperea cursurilor: dupa data de 25 oct. 2015;
• Taxa anuala se va plati astfel:

– 50% pana la data de15 decembrie 2015;
– restul in doua transe pana la data de 15 martie 2016 

respectiv 16 mai 2016;

• acte necesare pentru inscriere:
– diploma de licenta (legalizata);
– adeverinta medicala;
– certificat de nastere;
– certificat de casatorie (daca e cazul);
– 2 fotografii ¾ tip diploma;



Informatii utile
• Contact coordonator: 

– conf. univ. Dr. Todoran Radu;
– tel: 0745171077;
– e-mail: todoran_radu@yahoo.com;

• Numarul minim de cursanti: 18.
• Forma de pregatire: cu plata, taxa anuala: 

2280 Lei
– examenele restante sau absentele de la procesele 

de evaluare se vor reprograma fara taxe 
suplimentare ulterioare; 

– sustinerea lucrarii de disertatie se va face fara 
taxa; 

• Nr. de ore/saptamana: 9-11 ore;
– orele se vor desfasura in zilele si orele agreate de 

cursanti;
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