
2016-04-01 10:09 UNIV DIN PITESTI 0040348453123 » 0245513723 p 1/1
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice |

..
UNIVERSITATEA om PlTEŞTŢ

INSTITUTULne FORMARE Şi PmroRM/xNţA MUNTENIA
M H]

'î ale??
..

p4;

Târgu din Vale, 1, IIOO-'rlJ-Piteşti, Romania
Tel/Fax.: +40 348 453197

htt : .u ir.ro
jEmail: dfc.medurur@vahoo.com @L [j q A

„

Stimate Domnule/Doamne inspector.Şcolar General,

Avem plăcerea de a va anunţa că, Universitatea din Piteşti, prin institutul de Formare :şi Performanţe Muntenia, derulează programe de

formare şi dezvoltare profesională continuă recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţiñce, dar şi programe de formare

profesională destinate adulţilor. recunoscuteatât de M.E.N.C.S„ cât şi de Autoritatea Naţională a Caliticãriior

i

Denumireprogram de formare continuâiprolesională Nncredite Nr.ore
`

Cost [Lei]

1 Dinamicacercetării ştiinţifice actuale şi implicaţiile rezultateiorîn practica educaţională a profesorilor
V

24 B9 40°
_`_ de limba şi literatura românii [DlNAMKLPROi-Ţ

2. Managementsistemic Preuniversitar performant (MSPP), în sistem bIended-Icsmlng
_

30 120 600_
3. Calitateîn învăţământ prinManaementEducaţional si Leadership (CMEL) , in sistem olandezi-learning 25 100 550

i _

Formator de formatori - 45 400

5_. Evaluatorde competenţe profesionale
1

- 40 400

6. 1 Comunicare
ţ

_

l
- rio 450

institutul de i-'onnare şi PerlormanţăMuntenia organizeazăcursuri pentru adulţi de comunicare în iimhl străine cu recunoaştere din

parteaCamerei de Comerţ şi Industrie din Londra (LCCl) şi teslári pentru obţinereaCertificatuluiInternaţional de competenţe lingvisticeECL.

Detalii despre programele de formare continuă din anexa alãturată pot fi obţinute la nr. de telefon 0725.512.292. 0348.453.197 sau

accesând site-ul institutului: htjg/Iilgmupitro/
.

Vã infonnăm că instituţia noastrã in colaborare cu institutul de Formare şi Performanţe": Muntenia, in conformitate cu O.ivl.E.C.T.S. nr.

6194/2012 şi a Hotărârilor Senatului UPIT, H.S. nr. 180/ 30.00.2015, respectiv H.S. nr.200 l 14.10.2015 organizeazăşi desfaşoară programul de

conversie profesională a cadrelor didactir» din învăţământul preuniversitar “Educaţie Tehnologica“, cu durată de 4 semestre, respectiv 3

semestre.
Programul de desfăşurarea activităţilor didactice este în regim de week-end (vineri orele 16-20. sâmbătă orele 915, duminica orele Ei

13).
Dosarul dc înscriere va cuprinde unnátoareiedocumente;

Cerere de înscriere tip (do la secretariatuliFPM)

Adeverinta de salariat care să ateste statutul de cadru didactic incadrat în invatamantul preuniversitar ai candidatului

Ceniticat de naştere şil sau de căsătorie daca este cazul -
copie legalizaiă

Diplomă de licenţă -
copie legalizată

Foaie matricolă / supliment la diplomă ~ copie legalizată
BAC

- copie
legalizată

Buletin I Cl
- copre xeroxAdevennţä medicală de la medicul de tamilio din care să reiasa că este apt pentru înscrierea la cursuri

tlclouns

Actul de studii eliberat dupä absolvirea cursului este "Diplomă de conversie prurasionalá", însoţită de u" supliment descriptiv.

echivalentul unei diplome de licenţă.
Cadrele didactice care ñnallzeazä programe de conversie profesională, dupa finalizarea cu diploma a ciclului l de studii universitare de

licenţă, se încadreazănumai in învăţământul preşcolar şi preuniversitar
obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.

Dupã absolvirea acestor specialized, gradele didactice obţinute is prima specializare sunt valabile şi pentru specializarea nou obţinută,

iar noua diploma obţinută confera aceleaşi drepturi cu specializarile anterioare.

inscrierile se fac zilinic, la secretariatul institutuluide Formare şi PerlormanţăMuntenia. din cadrul Universităţiidin Piteşti, str. Doaga ni.

11, etaj l, birou 108, ln zilele de luni-vineri. orele 9-16 si la tel. I fax 0348.453.197, 0724.067.367

Vã rugăm sa ne sprijiniti in popularizarea ofertei noastre in rândul instituţiiloreducaţionaledin învăţământul preuniversitar.

Cu deosebită consideraţie,

Director iFPM,

Confunivrzlr. ' elaNEACŞU
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