INFORMAȚII ORGANIZARE/DESFĂȘURARE PROBA ORALĂ (ONLINE)
ADMITERE IULIE SEPTEMBRIE 2021
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
DOMENIUL PSIHOLOGIE
1. Fiecare candidat primește pe adresa contului de e-mail folosit la înscriere informații
tehnice și organizatorice privind modalitatea de susținere în sistemul online a probei de
admitere (platforma securizată Google Meet), cel mai târziu cu o zi înainte de data
programată pentru examen. Pentru participarea la sesiunea de examinare, candidații
se vor asigura că dețin un cont de e-mail Google. Programarea candidaților pentru
susținerea probei va fi afișată și pe site-ul facultății. Candidatul are obligația de a se
informa și de a respecta programarea, fiind disponibil pentru întreaga durată a
examinării, conform programării.
2. Candidații cu diferite forme de dizabilitate vor informa comisia de admitere a facultății,
până la data de 15 iulie 2021, la adresa admitere21@fpse.unibuc.ro, printr-un mesaj în care
vor specifica nevoile de sprijin pe care îl consideră necesar pe parcursul desfășurării probei
de admitere (proba orală), urmând ca solicitarea să fie analizată de comisia de examen
pentru a se găsi soluțiile potrivite.
3. Condiții tehnice obligatorii pentru candidați:

a) Prezența unor dispozitive de tip calculator/laptop/tabletă/smartphone care să
suporte
utilizarea
aplicațiilor
Google
(https://gsuite.google.com
/
https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/).
b) Cu cel puțin 60 de minute înainte de ora de susținere a examenului de admitere în
sistem online, candidatul se va pregăti pentru a accesa linkul întâlnirii/susținerii
examenului. Acesta se va asigura că dispune de conexiune de internet funcțională
și că dispozitivele necesare sunt încărcate, conectate la priză (sau pot fi conectate
rapid la priză).
c) În cazul în care există probleme legate de conectare, candidatul trimite e-mail
Comisiei de admitere a facultății, pe adresa secretarului de comisie (adresa/contul
de pe care ați primit invitația de participare la examen). În urma analizării situației
și a aprobării comisiei, reprogramarea probei se poate face la o altă oră în
cursul zilei respective, fără a perturba programările deja existente.
4. Candidații vor fi prezenți online în sesiunea audio-video conform programării afișate pe
site. Candidatul evaluat este obligat să aibă camera pornită pe toată durata examinării.
5. Reguli de conduită:
a) candidatul se angajează să respecte codul etic de desfășurare a probei de examen
(Regulamentul de organizare și funcționare a FPSE, Metodologia concursului de
admitere la studii universitare de master, Codul de etică al Universității din
București etc.);
b) cf. Metodologiei concursului de admitere la studii universitare de masterat, proba
de examen va fi înregistrată audio-video de către secretarul de comisie;

c) candidatul nu va înregistra proba de examen; înregistrarea se efectuează de către
comisia de examinare. Difuzarea integrală sau parțială a înregistrării, pe diverse
canale de comunicare, va fi sancționată conform normelor legale în vigoare
(GDPR);
d) rezultatele la proba orală de susținere a lucrării de finalizare nu pot fi contestate.
În spațiul imediat apropiat (încăperea în care se află candidatul și din care va susține
proba), nu se va permite prezența altor factori perturbatori. În cazuri de forță majoră,
candidatul va informa imediat secretarul de comisie sau comisia, aceasta putând
decide, după caz, acceptarea/ amânarea susținerii în orarul afișat sau anularea
susținerii.
Din cauza unor situații neprevăzute, există posibilitatea apariției unor mici decalaje în
programări. Candidații au obligația de a se conecta la ora stabilită, de a aștepta invitația
de participare din partea membrilor comisiei și începerea susținerii. La începutul
sesiunii de examinare (audio/video) candidatul se va legitima cu un act de
identitate cu poză.

