
Programul de Conversie Profesională în Industrie Alimentară 
 

 

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Horticultură, Departamentul de Horticultură şi Ştiinţa 

alimentului, organizează Program de conversie profesională în Industrie alimentară I, cu durata de 

3 semestre (90 credite), ce se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care au 

domeniul de specializare din diplomele de licenţă din acelaşi domeniu fundamental cu domeniul  

Ingineria Produselor Alimentare (agronomie, horticultură, silvicultură, biotehnologii, zootehnie, 

inginerie forestieră) şi Industrie alimentară II de 4 semestre (120 de credite) care au domeniul de 

specializare diferit de domeniul Ingineria Produselor alimentare.  

 Programul este derulat în baza Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6139/2012 şi se adresează cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar care au diplomă de licenţă şi se va finaliza prin realizarea  

unei lucrări de absolvire. Absolvenţii cursului vor obţine Diploma de conversie profesională în 

Industrie alimentară. Diploma atestă obţinerea unei noi specializări şi conferă titularului dreptul 

de a ocupa posturi de profesor de Industrie alimentară.  

Înscrierea candidaților se va face în perioada 10 – 18 septembrie 2018   
Taxa de înscriere: 100 lei 
Taxa de înmatriculare: 150 lei 
Taxa de școlarizare este 1.500 lei pe semestru, plătibilă în 3 rate. 
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: 

 Dosar mapă; 
 Cerere de înscriere tip (se ia de la Secretariat înmomentul înscrierii); 
 Diploma de bacalaureat; 
 Diploma de licenţă; 
 Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă; 
 Certificatul de naştere; 
 Buletin de identitate / Carte de identitate; 
 Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie 

(cu specificaţia medicului "apt pentru facultate"); 
 Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere; 
 Adeverință de salariat, care să ateste statutul de cadru didactic în învățământul 

preuniversitar al candidatului (titular sau suplinitor). 
 Procură notarială pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se prezintă 

personal la înscriere) - original. 
 
 
         DECAN,                                                                                              Responsabil curs, 

    Prof.univ.dr. Cosmulescu Sina                                                      Conf.univ.dr. Muntean Camelia 

                                                                                                      Contact:camelia_muntean@hotmail.com 
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