PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ CU FRECVENȚĂ
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2021
DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
I.

CALENDAR ADMITERE
ÎNSCRIERI ONLINE
Perioada: 5-15 iulie 2021
Important !!! Înscrierea se efectuează online, pe domenii de studii și grupuri de programe de studii,
pe platforma dedicată:

admitereonline.unibuc.ro

În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul facultății din
Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, în zilele de 10-11 iulie a.c., în intervalul orar 9:00- 12:00. Deplasarea
la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu
respectarea regulilor de distanțare fizică. În acest sens, candidații vor completa următorul formular:
https://forms.gle/eEygGknrMEUUHuAr5
ÎNSCRIERILE FIZICE IMPLICĂ PARCURGEREA ACELORAȘI PAȘI CA ÎN CAZUL
ACCESĂRII PLATFORMEI ONLINE (COMPLETARE DATE PERSONALE ȘI ÎNCĂRCARE
DOCUMENTE)
Candidații care vor alege acest tip de înscriere vor avea asupra lor toate documentele
specificate mai jos, în format fizic/scanate (jpeg., pdf.)
20 iulie 2021

28 iulie 2021

23 septembrie 2021

II.

1 Afișare liste provizorii cu candidați admiși buget/taxă
Confirmarea locurilor pentru buget și taxă prin aducerea la
secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare
înmatriculării (fizic, la sediul facultății), conform anunțurilor care vor
însoți listele cu rezultate.
2 Afișare liste provizorii/finale cu candidați admiși după confirmare
Confirmarea locurilor prin aducerea la secretariat a
dosarului conținând toate documentele necesare înmatriculării
(fizic, la sediul facultății) pentru candidații nou admiși
3 Afișare liste finale cu candidații admiși buget/taxă

MODALITATE DESFĂȘURARE EXAMEN/PROBE CONCURS - IULIE-SEPTEMBRIE 2021
Nr.
Crt.

Domeniul

Programul de studii (IF/IFR)

1.

Stiinte ale educatiei

Formarea formatorilor

2.

Stiinte ale educatiei

Managementul si evaluarea organizatiilor si
programelor educationale

3.

Stiinte ale educatiei

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

4.

Stiinte ale educatiei

Învățare, inovare și coaching în educație

5.

Stiinte ale educatiei

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de
dezvoltare.

6.

Stiinte ale educatiei

Psihopedagogia şcolii incluzive

7.

Stiinte ale educatiei

Terapia logopedică în procesele de
comunicare

Probe de concurs

Modalitate
desfășurare
examen

1.Medie licență –
60%
2.Medie ani studii
licență – 40%
Concurs de dosare

Criteriu departajareMedia ultimului an
de studii de licență

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stiinte ale educatiei
Stiinte ale educatiei -

Tehnologii informatice şi de comunicaţii în
educaţie

interdisciplinar cu
psihologie

Educație timpurie

Stiinte ale educatiei
Stiinte ale educatiei
Stiinte ale educatiei

Management educational (filiala Focșani)
Management educational (filiala Buzău)
Mentoratul în educație

Stiinte ale educatiei -

interdisciplinar cu teatru si
artele spectacolului

Pedagogii alternative și artă teatrală în
educație

Stiinte ale educatiei

Management educațional(IFR)

CRITERIU DE DEPARTAJARE:

Media ultimului an de studii de licență

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI
1. La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie absolvenți cu diplomă de
licență sau diploma echivalentă cu aceasta.
2. La admitere pot candida si 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. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2021, absolvenţi
cu diplomă de licenţă din orice domeniu.
4. Examenul de admitere se organizează pe grupuri de programe. Candidații declarați respinși la
programul pentru care au optat inițial au astfel posibilitatea de a solicita redistribuirea la oricare
dintre celelalte programe din grupul respectiv, în limita locurilor rămase disponibile,
respectându-se criteriile de admitere.
5. IMPORTANT! Conform Hotărârii Senatului UB, un program de studii universitare de master poate
funcționa dacă există un număr de minimum 20 de candidați admiși (cu confirmarea locului ocupat)
după finalizarea sesiunilor de admitere iulie-septembrie 2021.
Candidaţii declaraţi admişi la programe de studii universitare de master care nu întrunesc această
condiţie de funcţionare, pot opta pentru un alt program din același grup, în baza unei solicitări scrise,
fără plata unei taxe suplimentare, în limita locurilor disponibile, conform anunțurilor publicate pe
site.
GRUPUL 1 - PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE COMUNĂ
1. Formarea formatorilor
2. Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale
3. Pedagogii alternative şi artă teatrală în educaţie
4. Mentoratul în educaţie
5. Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei
6. Educaţie timpurie
7. Învățare, inovare și coaching în educație
8. Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
GRUPUL 2 - PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE COMUNĂ
1. Psihopedagogia şcolii incluzive
2. Terapia logopedică în procesele de comunicare

GRUPUL 3 - PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE SPECIFICĂ*
1.
Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie – IF
2.
Management educațional(IFR)
GRUPUL 4 - PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE SPECIFICĂ*
1. Management educaţional (filiala Focşani)
2. Management educaţional (filiala Buzău)
*Pentru aceste programe de studii, candidații pot fi admiși doar la masterul pentru care s-au înscris,
fără posibilitatea de a fi redistribuiți.
TAXĂ ADMITERE
200 lei /program de studii

Taxa de admitere se achită în contul facultății deschis la BCR – RO 51 RNCB 0076010452620069.
Dovada achitării plății (chitanța) se va încărca pe platforma de înscriere online la secțiunea specifică. În cazul
în care candidații se înscriu la mai multe programe de studii universitare de master, se va achita taxa totală
(200 de lei x nr. programe de studii), iar pe chitanță se vor menționa acronimele programelor pentru care se
efectuează înscrierea. În platforma de înscriere se încarcă un singur document (jpeg., pdf.)

CLASIFICARE
Clasificarea se face după principiul „MEDIA ÎNAINTEA OPȚIUNII (BUGET/TAXĂ)”.
Candidații trebuie să specifice opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ și TAXĂ (pot opta pentru
ambele).
IMPORTANT!!!
Candidații care au absolvit un alt program de master pe locuri de la buget (2 ani de studii finanțați
de la bugetul de stat) pot bifa la înscriere doar opțiunea TAXĂ.
Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.
IMPORTANT!!!
La finalul anului I 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 următor de un
loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.
ETAPE CLASIFICARE ADMITERE
1.

Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face
conform principiului „media înaintea opțiunii”. 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 sau redistribuirea la un
alt program din cadrul grupului (dacă vor mai fi locuri disponibile după confirmare), în baza
unei cereri (conform model) transmisă comisiei de admitere.

* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE, INDIFERENT DE FORMA DE
FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor
puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele
concursului de admitere.
Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.
IMPORTANT !
DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI / ÎNMATRICULARE
Toți candidații declarați ”ADMIS”. care doresc să confirme locul obținut/să se înmatriculeze în anul I de
studii, sunt obligați să prezinte la secretariat, în termenul precizat, următoarele documente, ÎN ORIGINAL
ȘI COPIE:
•
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
•
diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,
•
documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în
vigoare (CNRED) (dacă este cazul);
•
Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2021);
•
certificat de naștere;
•
certificat de căsătorie (unde este cazul);
•
document justificativ pentru apartenența la o categorie specifică (rom);
•
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 un alt program de studii universitare de master 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/nu au primit bursă pe parcursul
școlarității.
Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:
- diploma de master ;
- adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au
primit bursă pe parcursul școlarității.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani)
se va prezenta unul din 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.
2.Stabilirea clasamentului după prima etapă de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul
„media înaintea opțiunii (buget/taxă)”. Refacerea clasamentului se va face doar cu candidații care au depus
cereri de loc în așteptare la programul la care au candidat/redistribuire. Redistribuirea la un alt program de
master din grupul din care face parte programul la care au candidat se va face fără depunerea unui alt dosar
și fără achitarea unei taxe suplimentare.

3.

Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi clasificați, strict
în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.

TAXA DE ȘCOLARIZARE 4000 de lei/an
ADRESA CONTACT: admitere21@fpse.unibuc.ro

