PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ CU FRECVENȚĂ
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2020
DOMENIUL PSIHOLOGIE

I.

CALENDAR ADMITERE

ÎNSCRIERI ONLINE
9 iulie 2020, ora 9:00 - 17 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.

21 iulie 2020

II.

Afişare rezultate provizorii
Afişare rezultate finale –conform anunțurilor care
vor însoți rezultatele.

MODALITATE DESFĂȘURARE EXAMEN/PROBE CONCURS - IULIE-SEPTEMBRIE 2020
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Programul de studiu
Psihologie clinică – evaluare şi
intervenţie terapeutică
Evaluarea, consilierea și psihoterapia
copilului, cuplului și a familiei
Psihodiagnoză, psihoterapie
experiențială unificatoare (PEU) și
dezvoltare personală
Psihologia sănătății – Cercetare
Clinică şi Optimizare
Comportamentală
Psihotraumatologie și asistare
psihologică
Psihologie organizaţională şi
managementul resurselor umane
Psihologia muncii, transporturilor şi
serviciilor
Sănătate ocupaţională şi performanţa
resursei umane
Psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale

10. Evaluare și intervenție psihologică în
domeniul educațional

Probe de concurs

1. Media generală de
absolvire a anilor de
studii universitare de
licență - 50%
2. Dosar academic* 50%

Modalitate desfășurare
examen

Concurs de dosare

*COMPONENȚA DOSARULUI ACADEMIC
Dosarul academic va include:
(1) Scrisoare de intenție*
La finalul scrisorii notificați cu semnătură declarația pe propria răspundere.
(2) Curriculum vitae în limba română (format Europass):
2.1. prezentarea generală
2.2. anexe - copii după documentele doveditoare pentru aspectele prezentate în CV:
(a) diplome – de studii și/ sau care să ateste: premii obținute, participare la workshop-uri, sesiuni
de formare, școli de vară/ iarnă, participarea la evenimente științifice, etc.;
(b) certificate - pentru participarea la cursuri de formare profesională, de competență lingvistică,
burse naționale/ în străinătate etc.;
(c) adeverințe - de practică, de voluntariat, de internship, de membru în echipe de organizare a
unor evenimente științifice/profesionale, etc.
(d) extrase din lucrări publicate (printscreen al primei pagini, din care să reiasă calitatea de autor/
coautor/ link către site-ul unde este specificată lucrarea);
(e) extrase din lucrări academice sau profesionale nepublicate, orice alt document ce relevă
activități și interese în legătură cu domeniul de master vizat.
(3) Descrieri ale unor lucrări personale.
Redactați un document în care prezentați câteva lucrări realizate de către dvs. (în activitatea
academic-profesională, lucrări publicate sau prezentate la manifestări științifice etc.): lucrarea – tema –
scurtă descriere – competența rezultată. Evidențiați și argumentați care sunt cele mai importante 5 lucrări
realizate de dvs.
(4) Analiză tematică/ studiu de caz/ proiect de cercetare.
Prezentați o lucrare elaborată de dvs.: o analiză tematică sau un proiect de cercetare sau un studiu de
caz (cu tematică în domeniul de master ales). În document precizați: tipul de lucrare aleasă, titlul, autorul,
conținut, bibliografie.
Notă: candidații pot alege orice tip de lucrare.
1) varianta de lucrare tip Analiză tematică este un eseu/ capitol din care se pot deduce abilitățile de
gândire știintifică, gândire critică, gândire practică - analiză, sinteză, structurare, argumentare,
raționament de profil, capacitate de documentare din surse avizate profesional-științific/ literature
review, relația teorie-practică.
2) varianta de lucrare tip Proiect de cercetare: argumentați importanța temei, cadrul teoretic/
elementele principale ale stadiului cunoașterii în tema aleasă, obiective, ipoteze, eșantionare, aspecte
metodologice, descrieți pe scurt care este standardul de redactare a raportului de cercetare. Se
recomandă pentru programele cu profil psihologia muncii, psihologie organizațională, sănătate
ocupațională, psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
3) varianta de lucrare tip Studiu de caz: cadrul problematic/ identificarea problemelor, elemente de
documentare din studii actuale în problematica respectivă, conceptualizare de specialitate/ explicarea

pe baza unei/ unor teorii sau model/e, indicatori de evaluare, obiective, strategie generală de abordare.
Se recomandă pentru programele cu profil psihologie clinică/ psihologia sănătății, psihologia traumei,
psihoterapie, psihologia educației.
*Recomandări privind conținutul Scrisorii de intenție.
Nume (la naștere), Inițiala tatălui/mamei, Prenume, Numele după căsătorie (unde este cazul).
Denumirea programului de master vizat.
Menționați cel puțin un argument în favoarea alegerii acestui program de studii masterale.
Descrieți succint:
a. interesul dvs. pentru domeniul de master ales;
b. sursa din/ de la care ați aflat despre acest program de master;
c. experiența de cunoaștere (educațională) care a stat la baza deciziei de a urma acest master.
5. Argumentarea relevanței materiilor care se predau la acest master pentru obiectivele dvs. de
dezvoltare profesională/ academică pe termen scurt si lung. Precizați de ce acest master este potrivit
pentru dvs.
6. Precizați motivele pentru care ați decis să aplicați la Universitatea din București/ FPSE și nu la alte
universități/facultăți de profil din București/ din țară. Dați argumente concrete, nu argumente vagi
(ca, de exemplu, “consider că, pentru mine, acest master este mai bun decât oricare altul”). Care sunt
aspectele pe care le considerați importante pentru activitatea dvs. în Universitatea din București, în
afară de specializarea aleasă (de ex.: oportunități ale universității/ facultății, cadre didactice, liniile
generale de cercetare, resursele disponibile etc.).
7. Descrieți realizările dvs. academice și profesionale care au legătură cu domeniul ales:
a. ariile/ activitățile în care aveți performanțe, ce produse știți să realizați, domenii în care
excelați, etc.;
b. experiența profesională relevantă în domeniu (menționați tipul de angajator sau partener
profesional, responsabilitățile și activitățile pe care le-ați avut sau le aveți, relația dintre
experiențele respective și interesul dvs. pentru acest master).
8. Enumerați ce abilități, ce competențe v-ați dezvoltat până acum în domeniul programului vizat (ce
știți să faceți în etapa de dezvoltare profesională în care sunteți);
9. Dați exemple de tendințe naționale și internaționale în plan academic/ de cercetare și în plan practic
pentru domeniul vizat;
10. Enumerați/ descrieți competențele profesionale pe care doriți să le dobândiți prin acest program de
studii masterale și alte competențe profesionale pe care doriți să le aveți;
11. Alte informații care ajută comisia să vă cunoască, alte aspecte relevante cu privire la potențialul dvs.
12. În final, completați declarația pe propria răspundere.
1.
2.
3.
4.

Declarație pe propria răspundere
Cunoscând prevederile art 292 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că sunt autorul lucrărilor realizate în cadrul acestui dosar.
Semnătura….
Data….

Criterii de evaluare a dosarului:
1. procesul de profesionalizare: consecvență, implicare în dezvoltarea abilităților și competențelor
profesionale/ ruta profesională și preocuparea pentru pregătirea constantă în domeniu;
2. nivelul de abilitare academic-profesională deținut până în prezent și potențialul personal în domeniu;
3. relevanța experienței practice pentru domeniul de master/ profesionalizare vizat;
4. colaborare, implicare, interes pentru dezvoltarea cunoașterii și comunităților științifice și profesionale:
participare la acțiuni/ organizare de activități cu relevanță profesională, științifică în domeniul vizat.
CRITERIU DE DEPARTAJARE:
Media examenului de licență
CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE

Forma de
concurs

BUGET

Domenii
prioritare
de
dezvoltare
ale
Romaniei

Total
locuri
BUGET

Psihologie clinică – evaluare şi
intervenţie terapeutică

Concurs de
dosare

12

12

13

Evaluarea, consilierea și psihoterapia
copilului, cuplului și a familiei

Concurs de
dosare

12

12

13

Psihodiagnoză, psihoterapie
experiențială unificatoare (PEU) și
dezvoltare personală

Concurs de
dosare

12

12

13

Psihologia sănătății – Cercetare
Clinică şi Optimizare
Comportamentală

Concurs de
dosare

16

16

19

Psihotraumatologie și asistare
psihologică

Concurs de
dosare

16

16

19

Psihologie organizaţională şi
managementul resurselor umane

Concurs de
dosare

14

14

26

Psihologia muncii, transporturilor şi
serviciilor

Concurs de
dosare

13

13

27

Sănătate ocupaţională şi performanţa
resursei umane

Concurs de
dosare

13

13

21

Psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale

Concurs de
dosare

18

20

19

Evaluare și intervenție psihologică în
domeniul educațional

Concurs de
dosare

12

12

22

2

Locuri cu taxă
pentru candidați
din state terțe
(cont propriu
valutar)

Programul de studii universitare de
master

TAXĂ

Locuri cu TAXĂ

Locuri BUGET

Locuri
bursieri
străini

1
1
1

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 2020, 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.
Notă: Pentru a avea drept de liberă practică în profesia de psiholog este necesar a îndeplini condițiile
prevăzute în Legea 213/2004.
GRUPUL 1- PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE COMUNĂ: aria psihologie clinică,
psihoterapie, psihologia educației
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică;
Evaluarea, consilierea şi terapia copilului, cuplului şi familiei;
Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală;
Psihologia sănătăţii: cercetare clinică şi optimizare comportamentală;
Psihotraumatologie şi asistare psihologică.
Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educațional.

GRUPUL 2- PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE COMUNĂ: aria psihologie organizațională,
psihologia muncii, psihologie aplicată în domeniul securității naționale
1.
2.
3.
4.

Psihologie organizațională şi managementul resurselor umane;
Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane;
Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor;
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.

TAXE ADMITERE
187 lei pentru înscrierea ONLINE
250 lei pentru înscriere la sediul facultății
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).
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 (buget/taxă)”. 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), la programul de
master la care au candidat, în baza unei cereri (conform model) 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 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;
•
diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,
•
documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e conform
legislației în vigoare (dacă este cazul);
•
Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară ;
•
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 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, în perioada menționată (2 – 10 septembrie 2020.)

1.Stabilirea clasamentului după prima etapă de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul „media
înaintea opțiunii (buget/taxă)”. Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare vor putea
solicita ocuparea unui loc prin redistribuire la un alt program din cadrul grupului de programe la care au
candidat (dacă vor mai fi locuri disponibile), în baza unei cereri (conform model) transmisă online pe
adresa admitere@fpse.unibuc.ro. 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
2.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

2000 lei / semestru (4000 lei / an)

