UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

ADMITERE SEPTEMBRIE 2021
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
master

1.
2.

FPSE

PSIHOLOGIE

FPSE

PSIHOLOGIE

FPSE

PSIHOLOGIE

3.

Programul de studii universitare de master

Psihologie organizaţională şi managementul
resurselor umane
Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
Sănătate ocupațională și performanța resursei
umane

Forma de
învăţământ

Domeniul PSIHOLOGIE

Nr de locuri
BUGET

Nr de
locuri cu
TAXA

IF

2 (din care 1
loc rom)
1

IF

0

27

Nr de
locuri cu
TAXA

IF

Forma de concurs

22
23

Examen oral (ONLINE)

Forma de
învăţământ

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Nr de locuri
BUGET

1

FPSE

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

Formarea formatorilor

IF

0

15

2

FPSE

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

Mentoratul în educație

IF

0

28

3

FPSE

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

IF

0

5

4

FPSE

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

IF

0

6

5

FPSE

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

IF

0

22

6

FPSE

Consiliere școlară și dezvoltarea carierei

IF

1 loc rom

-

7

FPSE

Învățare, inovare și coaching în educație

IF

1 loc rom

Tehnologii informatice și de comunicații în
educație
(interdisciplinar
cu
domeniul:
Calculatoare și tehnologia informației)

IF

0

Nr.
crt.

8

Facultatea

FPSE

Domeniul de
master

STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI
STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI
STIINȚE ALE
EDUCAȚIEI

Programul de studii universitare de master

Managementul
și
evaluarea
programelor
educaționale
Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul:
Psihologie)
Educație presecundară. Politici și strategii de
dezvoltare

Forma de concurs

1.Medie licență – 60%
2.Medie ani studii licență
– 40%
Criteriu departajare:
Media ultimului an de
studii de licență

23

ÎNSCRIERI
6 - 16 septembrie 2021, ora 14:00, înscrieri exclusiv online pe platforma de admitere: https://forms.gle/ohji7k38MRS81hAK9

17 septembrie a.c.

Afișare Lista de verificare status candidați

Programe de master domeniul Științe ale educației
21 septembrie a.c.
24 septembrie 2021

Afișare Liste provizorii cu candidați admiși buget/taxă.

Confirmarea locurilor pentru buget și taxă se face prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare
înmatriculării (fizic, la sediul facultății), conform anunțurilor care vor însoți rezultatele.
Afișare liste finale cu candidații admiși buget/taxă

Programe de master domeniul Psihologie
20 septembrie a.c.

Susținere proba orală conform programării afișată pe site-ul facultății

21 septembrie a.c.

Afișare Liste provizorii cu candidați admiși buget/taxă.

24 septembrie 2021

Confirmarea locurilor pentru buget și taxă se face prin aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele necesare
înmatriculării (fizic, la sediul facultății), conform anunțurilor care vor însoți rezultatele.
Afișare liste finale cu candidații admiși buget/taxă

DOCUMENTE NECESARE:
fișă de înscriere la concursul de admitere completată, datată și semnată (se decarcă de aici)
•
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). Pentru candidații care optează pentru acest tip de loc: cerere (se descracă de aici)
și adeverință de apartenență la etnia romă.
•
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) – se aduc la confirmarea locului;
•
CI/pașaport în copie lizibilă.
•
Chitanță taxă admitere (200 lei/program de studii). Taxa de admitere se achită în contul facultății deschis la BCR – RO 51 RNCB 0076010452620069.
Se va menționa pe chitanță numele candidatului
•
Scrisoare de intenție (doar pentru programele de studii din domeniul Psihologie)
•
CV+anexe (doar pentru programele de studii din domeniul Psihologie)
•
Declarație pe proprie răspundere (doar pentru programele de studii din domeniul Psihologie)
•

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.

ATENȚIE!
Înscrierea pentru sesiunea de admitere septembrie 2021 se realizează exclusiv online.
1. Scanați toate documentele și actele necesare pentru înscriere precizate mai sus;
2. Salvați fiecare document într-un fișier distinct (nu concatenați de ex. cererea/fișa de înscriere cu certificatul de naștere sau cu diploma de bacalaureat).
Denumiți fiecare document conform categoriei căreia îi aparține (de ex. „Diploma Bacalaureat” sau „Certificat nastere”);
3. Accesați platforma de înscriere online - https://forms.gle/ohji7k38MRS81hAK9
4. După trimiterea formularului (trimitere/submit) veți primi în mod automat un mesaj de confirmare a datelor introduce;
5. Urmăriți mesajele privind validarea/invalidarea înscrierii la concursul de admitere la studii universitare de master.

