PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2020
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
(programe de studii: Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar)
CALENDAR ADMITERE
ÎNSCRIERI ONLINE
9 iulie 2020, ora 9:00 - 16 iulie 2020, ora 14:00
Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată.
În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul facultății din Șoseaua
Panduri, nr. 90, sector 5. În acest sens, candidatul va informa în prealabil comisia de admitere pe
adresa de e-mail admitere@fpse.unibuc.ro, specificând motivele pentru care dorește înscrierea
fizică. Deplasarea la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei
programări și cu respectarea regulilor de distanțare socială.
20 iulie 2020

Afişare rezultate provizorii (etapa I)
Afişare rezultate finale –conform anunțurilor care
vor însoți rezultatele.

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI
1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.
2. La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții
prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
3. Se pot înscrie și pot fi admiși fără examen de admitere la studii universitare de licenţă, la
oricare dintre programele de studii, absolvenți de liceu care au obţinut locul I, II sau III la
olimpiadele naționale organizate în perioada 2016-2019* (clasele a IX-a, a-X-a și a XI-a),
pentru discipline specifice programului de studii pentru care optează.
*având în vedere faptul că în 2020 olimpiadele și concursurile școlare au fost anulate din cauza
pandemiei.
IMPORTANT!!!
Pot bifa la înscriere ca primă opțiune TAXĂ numai candidații care au absolvit o altă facultate pe
locuri de la buget. Candidații eligibili pentru locurile bugetate vor avea posibilitatea de a face
opțiunea taxă doar ca opțiune secundară.

TAXE ADMITERE*
înscriere ONLINE

o singură opțiune/un singur program de studii (buget/taxă)
două opțiuni/două programe de studii (buget/taxă)
trei opțiuni/trei programe de studii (buget/taxă)

112 lei
150 lei
187 lei
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înscriere la sediul facultății

o singură opțiune/un singur program de studii (buget/taxă)
două opțiuni/două programe de studii (buget/taxă)
trei opțiuni/trei programe de studii (buget/taxă)

150 lei
200 lei
250 lei

PROBE DE CONCURS
Programul de
studii*
CU FRECVENȚĂ

Pedagogie

Psihopedagogie
specială

Pedagogia
învățământului
primar și preșcolar

Probe de concurs

Modalitate
susținere examen

Media generală a examenului de Bacalaureat
Criterii departajare
1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română
din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota de la proba la alegere a profilului și specializării din
cadrul examenului de bacalaureat
Media generală a examenului de Bacalaureat
Criterii departajare
1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română
din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota de la proba la alegere a profilului și specializării din
cadrul examenului de bacalaureat
Media generală a examenului de Bacalaureat
Criterii departajare
1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română
din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota de la proba la alegere a profilului și specializării din
cadrul examenului de bacalaureat

Concurs dosare

Concurs dosare

Concurs dosare

*Informații privind înscrierea la concursul de admitere la Pedagogia învățământului primar și
preșcolar,
forma
de învățământ LA DISTANȚĂ,
se pot obține accesând
adresa https://credis.unibuc.ro/
CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE
Programul de studii
universitare de licenţă/

Locuri BUGET
Forma de concurs

Locuri
la
BUGET

Pedagogie

Concurs dosare

55

Psihopedagogie
specială

Concurs dosare

PIPP București

Concurs dosare

86

PIPP Buzău

Concurs dosare

32

PIPP Focșani

Concurs dosare

32

CU FRECVENȚĂ

LOCURI la
buget pentru
romi

Absolventi de
licee situate in
mediul rural

TOTAL
locuri
BUGET

Bursieri
ai
statului
român

Locuri cu
TAXA

55

1

14

62

62
1

28
33

5

87
37

5

37

13

13

CLASIFICARE
Clasificarea candidaților se face după principiul „OPȚIUNEA ÎNAINTEA MEDIEI”.
Examenul de admitere este comun pentru cele trei programe de studii: Pedagogie, Psihopedagogie
Specială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bucureşti.
La înscriere, fiecare candidat trebuie să exprime ordinea de prioritate a opțiunilor personale în raport cu
fiecare program de studii și cu forma de finanțare (Buget/Taxă).
Astfel, de exemplu, un candidat care are a treia opțiune pentru programul PEDAGOGIE/BUGET, poate
să nu fie admis, dacă locurile de la acest program se ocupă cu candidați care au marcat
PEDAGOGIE/BUGET ca primă opțiune, chiar dacă aceștia au o medie mai mică decât el.
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Candidații sunt sfătuiți să reflecteze cu atenție atunci când completează ordinea de prioritate a opțiunilor.
Să luăm spre exemplificare lista de priorități de mai jos:
1.
PEDAGOGIE/BUGET
2. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ/BUGET
3. PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR/BUGET
4. PEDAGOGIE/TAXĂ
5. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ/TAXĂ
6. PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR/TAXĂ
O ordine a opțiunilor ca cea de mai sus maximizează șansa de a fi admis pe locuri de la buget, indiferent
de programul de studii. Dacă însă un candidat dorește de fapt să urmeze programul PEDAGOGIE, fie și
cu taxă, dar media obținută nu îl clasifică pe locurile de la buget, va fi admis, cel mai probabil, pe locurile
de la buget de la unul din celelalte două programe, deoarece opțiunea PEDAGOGIE/TAXĂ este doar pe
a patra poziție.
Un alt exemplu posibil de listă de opțiuni:
1. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ/BUGET
2. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ/TAXĂ
3. PEDAGOGIE/BUGET
4. PEDAGOGIE/TAXĂ
5. PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR/BUGET
6. PEDAGOGIE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR/TAXĂ
În acest caz este favorizată șansa de a urma un anumit program de studii, indiferent de forma de finanțare.
Listele prezentate mai sus au doar un rol de exemplu. Candidații sunt liberi să își constituie lista de ordine
a priorităților după cum doresc. Pot opta doar pentru unele programe de studii sau doar pentru anumite
forme de finanțare. Precizăm însă faptul că opțiunile nu mai pot fi modificate după încheierea
perioadei de înscriere.
Candidații eligibili pentru locurile bugetate sunt sfătuiți să marcheze și opțiuni de finanțare cu TAXĂ,
chiar dacă în momentul înscrierii nu iau în calcul această variantă. Acest lucru nu le creează nicio
obligație. Se pot decide mai târziu dacă acceptă sau nu un loc cu taxă, în funcție de situația de la finalul
examenului.
IMPORTANT!!!
La finalul fiecărui an de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în
funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul
urmator de un loc la buget, dacă rezultatele școlare obținute îi permit acest lucru.
ETAPE CLASIFICARE ADMITERE
Stabilirea clasamentului în urma concursului de admitere se face în 3 etape:
1 Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face în funcție
de opțiunea exprimată și de media de admitere (media de la bacalaureat). Candidații declarați
“admis”vor face confirmarea* locului ocupat în perioada specificată la afișarea rezultatelor.
Candidații care se vor afla pe lista de așteptare vor putea solicita ocuparea unui loc (dacă vor mai
fi locuri disponibile după confirmare), specificând programul de studii preferat din opțiunile
exprimate inițial, în baza unei cereri transmisă online pe adresa admitere@fpse.unibuc.ro.
* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE
LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !
Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a transmite contractul de studii
semnat și datat la adresa admitere@fpse.unibuc.ro, în termenul specificat la data afișării rezultatelor,
precizând în mesaj numele candidatului (la naștere) și programul de studii la care a fost declarat admis.
Netransmiterea contractului de studii la termen duce la pierderea locului finanțat de la buget.
Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor transmite la adresa admitere@fpse.unibuc.ro, copia chitanței
de achitare a sumei de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de
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studii – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069, deschis la sucursala BCR, sector 5, București,
precizând în mesaj numele candidatului (la naștere) și programul de studii la care a fost declarat admis.
Netransmiterea la termen a dovezii de achitare a taxei de confirmare duce la pierderea locului.
IMPORTANT !
În perioada 2 - 10 septembrie 2020, toți candidații declarați ADMIS sunt obligați să prezinte la
secretariat toate documentele necesare întocmirii dosarului de studii și a înmatriculării, IN ORIGINAL
ȘI COPIE, după cum urmează :
•
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
•
documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în
vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
•
diplomă de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
•
certificat de naștere;
•
certificat de căsătorie (unde este cazul);
•
adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care
candidează;
•
trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);
•
CI/pașaport în copie lizibilă.
•
dosar plic alb.
Pentru studenții care urmează și o altă facultate: se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de
student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi
la buget și perioada în care au primit bursă (dacă este cazul).
Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior se adaugă:
- diploma de licență sau echivalenta acesteia;
- adeverinţă de la prima facultate, cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei
în care au primit bursă (dacă a fost cazul).
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26
de ani) se va prezenta unul dintre următoarele documente:
•
certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
•
adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a
susținătorilor legali;
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru
susţinătorii legali ai candidatului.
Înmatricularea în anul I de studii este condiționată de aducerea la secretariat a dosarului conținând
toate documentele specificate mai sus, în perioada menționată (2 – 10 septembrie 2020).
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Stabilirea clasamentului după prima etapă de confirmare a locului ocupat se face în ordinea
mediilor de admitere și a opțiunii exprimate în cerere. La refacerea clasamentului, după
expirarea primei etape de confirmare a locului ocupat, vor fi luați în calcul doar candidații
aflați pe lista de așteptare care au transmis cereri de ocupare a unui loc pe
adresa admitere@fpse.unibuc.ro.
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La refacerea clasamentului după expirarea etapelor de confirmare a locului ocupat, doar
candidații care au depus cereri pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi reclasificați,
strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere.

TAXA DE ȘCOLARIZARE

1750 de lei/semestru (3500 de lei/an)
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