
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE   
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ CU FRECVENȚĂ 

SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2023 
DOMENIUL PSIHOLOGIE 

 
 

 
I. CALENDAR ADMITERE 

 
ÎNSCRIERI  ONLINE PE PLATFORMA DEDICATĂ 
Perioada: 7 iulie, ora 9:00-17 iulie, ora 14:00  
 
21-22 iulie 2023   Susținere examen admitere (programe de master Psihologie)  
25-26 iulie 2023   Afişare rezultate provizorii  

 
II. MODALITATE DESFĂȘURARE EXAMEN/PROBE CONCURS  - IULIE-SEPTEMBRIE 2023 

 
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 2023.  

 
Examenul de admitere se desfășoară pe programe de studii. 
 

Nr. 
crt. Programe de studii Proba de 

concurs 

Număr 
locuri 

concurs* 

Modalitate 
susținere 
examen 

admitere 

Tematică 

1.  

Psihologie clinică – 
evaluare şi 
intervenţie 
terapeutică (PC) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Tulburările din spectrul schizofreniei si alte tulburări 
psihotice 
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite 
Tulburările depresive 
Tulburările anxioase 
Tulburările disociative 
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările 
înrudite 
Tulburări legate de consumul de alcool  
Tulburările de personalitate 
Bibliografie :  
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare 
Statistică a Tulburărilor Mintale, American 
Psychiatric Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 
87-234, 291-328, 490-503, 645-684) 

2.  

Psihologia clinică și 
psihoterapia 
copilului și familiei  
(PCCF) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Tulburările din spectrul schizofreniei și alte tulburări 
psihotice 87-123 
Tulburările depresive 155-188 
Tulburările anxioase 189-235 
Tulburări asociate traumei și factorilor de stress 265-
290 
Tulburările comportamentului alimentar 329-354 
Tulburările de eliminare 355-360 
Tulburările de comportament disruptive, de control 
al impulsurilor și de conduită 461-480 
Tulburările de personalitate 645-684 
 
Bibliografie  
DSM-5, Manual de Diagnostic si Clasificare 
Statistica a Tulburarilor Mintale, American 
Psychiatric Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 
87-123, 155-235, 265-290, 329-360, 461-480, 645-
684) 



Nr. 
crt. Programe de studii Proba de 

concurs 

Număr 
locuri 

concurs* 

Modalitate 
susținere 
examen 

admitere 

Tematică 

3.  

Psihodiagnoză, 
psihoterapie 
experiențială 
unificatoare (PEU) 
și dezvoltare 
personală 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Proba de admitere conține două părți: 
1.un interviu situational, aptitudinal, vocational care 
urmareste sa evalueze compatibilitatea cu metoda 
terapeutica specifica programului de master si cu 
tehnicile expresiv – creative, capacitatea de 
autoanaliza si un set minim de abilitati terapeutice. 
Pentru aceasta nu este nevoie de pregatire in 
prealabil, fiind o proba spontana care pune in 
valoare atat gandirea critica in psihoterapie cat si 
creativitatea. 
2.Intrebari din tematica si bibliografie care urmaresc 
existenta unui nivel minim de familiarizare cu 
domeniul psihoterapiei in general si cu cel al 
psihoterapiei experientiale in mod special. 
 
Tematica: 
Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personală 
Orientări și metode în psihoterapie 
Terapia centrată pe persoană 
Gestalt terapia 
Psihodrama clasică 
Analiza Existențială 
Terapia Unificării 
Tulburarile depresive 
Tulburarile anxioase 
Tulburarile de personalitate 
 
Bibliografie: 
Mitrofan, I. (coord) (2005), Orientarea experienţială 
în psihoterapie, ed. SPER, București: Preambul,  Cap: 
2, Cap: 3, Cap. 4, Cap. 9 
Mitrofan, I, Psihoterapie (repere teoretice, 
metodologice şi aplicative) (2008) ed. SPER, 
București: Cap 1. pag. 14-23, Cap 6. pag. 82-166 
DSM-5, Manual de Diagnostic si Clasificare 
Statistica a Tulburarilor Mintale, American 
Psychiatric Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 
87-234, 291-328, 490-503, 645-684) 

4.  

Psihologia sănătății 
– Cercetare Clinică 
şi Optimizare 
Comportamentală 
(PSCOC) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Tulburările din spectrul schizofreniei și alte tulburări 
psihotice 
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite 
Tulburările depresive 
Tulburările anxioase 
Tulburările disociative 
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările 
înrudite 
Tulburări legate de consumul de alcool  
Tulburările de personalitate 
 
Bibliografie: 
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare 
Statistică a Tulburărilor Mintale, American 
Psychiatric Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 
87-234, 291-328, 490-503, 645-684) 
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de 
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare 
diagnostice. (2016). București: Editura Trei. 
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5.  

Psihologia traumei 
–evaluare clinică și 
intervenție 
terapeutică (PT) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Reglarea emoțională – procesul de reglare 
emoțională și tipurile de strategii de reglare 
emoțională 
Reziliența psihologică – vulnerabilitatea, factorii de 
protecție și de risc 
Tulburările asociate traumei și factorilor de stres    
Stadiile dezvoltării umane– teorii, mecanisme și 
factori explicativi  
Relaționarea umană și teoriile atașamentului 
Factorii comuni în psihoterapie 
Tipurile de design de cercetare 
 Bibliografie :  
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de 
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare 
diagnostice (2016), București, Ed. Trei  
DSM V - Manual de diagnostic și clasificare 
statistică a tulburărilor mintale (2016), București, 
Ed. Medicală Callisto 
Ionescu, Ș. (coord.), Tratat de reziliență asistată 
(2013), București, Ed. Trei 
 Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds, Ruth 
Duskin Feldman - Dezvoltarea umana (2010), 
București, Ed. Trei 
 Vasile, D.L., Trauma familială și resursele 
compensatorii (2011), București, Ed. SPER 
 Sava, F., Psihologia validată științific (2013), Iași, 
Ed. Polirom  
 Wallin, J.D., Atașamentul în psihoterapie (2010), 
București, Ed. Trei 

6.  

Psihologie 
educațională și 
consiliere 
psihologică (PECP) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Tulburări ale dispoziției afective  
Tulburări de personalitate si tulburări ale obiceiurilor 
și impulsurilor  
Retardarea mentală  
Stadiile dezvoltării – teorii, mecanisme și factori 
explicativi ai dezvoltării 
Problematica atașamentului  
Procesul identificării la copil  
Dezvoltarea și evoluția limbajului de-a lungul 
copilăriei 
Specificul psihologic al adolescenței 
Bibliografie :  
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de 
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare 
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.  
Golu, F. (2015). Manual de Psihologia Dezvoltării. 
București: Ed. Polirom. . 

7.  

Terapii cognitiv-
comportamentale 
(TCC) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Tulburările din spectrul schizofreniei și alte tulburări 
psihotice 
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite 
Tulburările depresive 
Tulburările anxioase 
Tulburările disociative 
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările 
înrudite 
Tulburări legate de consumul de alcool  
Tulburările de personalitate 
Bibliografie: 
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare 
Statistică a Tulburărilor Mintale, American 
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Psychiatric Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 
87-234, 291-328, 490-503, 645-684) 
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de 
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare 
diagnostice. (2016). București: Editura Trei. 

8.  

Psihoterapie 
focalizată pe emoții 
(PFE) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Reglarea emoțională: procesul de reglare 
emoțională, reglarea implicită și deliberată și tipurile 
de strategii de reglare emoțională, 
Tulburări specifice: depresia, tulburările de 
anxietate, tulburările asociate traumei și factorilor de 
stres și tulburările de comportament alimentar, 
Trauma și reziliența psihologică: procesul traumatic, 
vulnerabilitatea, factorii de protecție și de risc, 
Teoria atașamentului: atașamentul și dezvoltarea 
umană, atașamentul și psihopatologia, atașamentul și 
relaționarea interumană, 
Orientările teoretice în psihoterapie: psihodinamică, 
cognitiv-comportamentală și umanist-experiențială, 
Integrarea în psihoterapie: rute de integrare în 
psihoterapie și modelul factorilor comuni în 
psihoterapie, 
Evaluarea psihologică: elemente de psihometrie 
(măsurare, scale, scoruri, caracteristici psihometrice) 
și procesul de evaluare psihologică. 
Bibliografie:  
APA, (2016). DSM - 5 - Manual de diagnostic și 
clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediția a 
5-a. Editura Medicală Callisto, București 
Ciorbea, I., (2013). Introducere în psihoterapie. 
Sitech, Craiova 
Ridesser, P., & Fischer, G., (2007). Tratat de 
psihotraumatologie. Fundamentele unui nou 
domeniu, Ediția a II-a revizuită și adăugită. Trei, 
București 
Ionescu, Ș. (coord.), (2013). Tratat de reziliență 
asistată. Trei, București 
Nedelcea, C., & Ion, A., (2014). Evaluarea 
psihologică. Introducere în evaluarea psihologică. 
Evaluarea psihologică a personalității. Sitech, 
Craiova 
Robinson, M. D., Watkins, E. R., & Harmon Jones, 
E. (eds), (2013). Handbook of cognition and 
emotion. Guilford Press 
Wallin, J. D., (2010). Atașamentul în psihoterapie. 
Trei, București 
WHO, (2016). ICD 10 - Clasificarea Tulburărilor 
Mentale şi de Comportament. Descrieri clinice și 
îndreptare diagnostice. Trei, București  

9.  

Psihologie 
organizațională și 
managementul 
resurselor umane 
(POMRU) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Recrutarea şi selecţia individului organizaţional. 
Cultura organizaţională şi comportamentul 
organizaţional. Concept şi elemente definitorii. 
Cultura organizaţională ca norme şi valori. Cultura 
organizaţională ca mituri, poveşti, limbaj de 
manifestare. Cultura organizaţională ca formă de 
manifestare prin ceremonialuri şi ritualuri. 
Comunicarea organizaţională. Tipuri ale 
comunicării (formală-informală; verticală-
orizontală). Caracteristici, bariere în comunicarea 
organizaţională (bariere situate la nivelul indivizilor, 



Nr. 
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concurs* 
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respectiv la nivelul organizaţiei). Ameliorarea 
problemelor de comunicare organizaţionala. 
Motivare organizaţională. Tipuri, structuri 
motivaţionale. Teorii organizaţionale (Clayton 
Alderfer, Frederik Herzberg, David McClelland, J. 
Stacey Adams).  Motivația profesională. Factori 
organizaţionali ai motivării (structura postului, 
politica salarială). Strategii formale şi informale de 
motivare. 
Schimbarea şi dezvoltarea organizaţională ca 
procese organizaţionale. Etapele schimbării şi 
dezvoltării organizaţionale. Factorii de natură 
individuală şi organizaţională implicaţi în schimbare.  
Dezvoltarea carierei în organizaţie. Definire. 
Etapele carierei. Modele ale dezvoltării carierei în 
organizaţii.  
Bibliografie 
Panisoara G., Panisoara I. O. (2016). Managementul 
resurselor umane. Editura Polirom.  
Johns G. (1998). Comportament organizational. 
Editura Economica. 
Zlate M. (2004). Tratat de psihologie 
organizational-manageriala (vol I). Editura Polirom. 
Pentru cartea Panisoara G., Panisoara I. O. (2016). 
Managementul resurselor umane, vă indicăm 
paginile următoare: Tema 1: p. 31-42, p.48-50, p 60-
63 // Tema 2: p. 74-77, 99-101 // Tema 3: p. 116-130 
// Tema 4: p. 206-208, p. 212-214, 217-221 // Tema 
5: p. 236-242, 255-256 // Tema 6: p. 263-270. 

10.  

Psihologia  muncii, 
transporturilor și 
serviciilor (PMTS) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Recrutarea și selecția personalului.  
Analiza muncii.  
Integrarea și cariera în organizatii. 
Comunicarea organizațională.  
Motivarea organizațională.  
Bibliografie:  
Chraif, M. (2013).Tratat de psihologia muncii Vol 1, 
EdTrei Bucuresti (capitolul 1 Analiza muncii (pag 
15-53)si capitolul 5 Interviul de selectie in 
psihologia muncii (pag 168-227)) 
Pânișoară G., & Pânișoară I. O.(2005), Motivarea 
eficienta. Iași: Polirom/ 
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2006), Integrarea in 
organizații. Iași: Polirom/ 
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2005), 
Managementul resurselor umane (ed. II). Iași: 
Polirom 
Zlate, M. (2004) Tratat de psihologie organizațional-
managerială vol. 1. Iași: Polirom. (Capitolul 10 
Comunicarea organizationala pag  493-518) 

11.  

Sănătate 
ocupațională și 
performanța 
resursei umane 
(SOPRU) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Recrutarea și selecția personalului  
Dinamica si dezvoltarea grupurilor  
Patologia organizationala  
Motivatie, satisfacție, peformanță  
Leadership  
Bibliografie*:  
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie 
organizaţional-managerială, vol. I. Editura Polirom, 
Iaşi (paginile 277-343 și 443-489). 
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Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie 
organizaţional-managerială, vol. II. Editura Polirom, 
Iaşi (paginile 559-640; 385-466 și 167-243). 
* Sau orice alt manual care abordează această 
tematică 

12.  

Psihologie aplicată 
în domeniul 
securităţii naţionale 
(PADSN) 

Probă orală din 
tematică 
Criterii 
departajare: 
1.medie licență 
2.medie ani 
studii licență 

35 fizic 

Recrutarea și selecția personalului  
Analiza muncii 
Integrarea și cariera în organizații  
Comunicarea organizațională  
Motivarea organizațională 
Bibliografie:  
Pânișoară G., & Pânișoară I. O.(2005), Motivarea 
eficientă. Iași: Polirom 
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2006), Integrarea in 
organizații. Iași: Polirom 
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2005), 
Managementul resurselor umane (ed. II). Iași: 
Polirom 
Spector, P. E. (2006). Industrial and organizational 
psychology: Research and practice (4th ed.). 
Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons 
Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie 
organizațional-managerială (vol. 1, 2). Iași: Polirom.  

 
*Candidatii cu cerințe speciale educaționale / dizabilități și cei de etnie rromă vor putea opta pentru 

locurile speciale alocate acestor categorii de persoane, prezentând documentele justificative în acest sens. 
 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI 
(1) Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau 

echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleași condiții ca și cetățenii români.  

(2) Pentru înscrierea la concurs, cetățenii din țările menționate mai sus necesită recunoașterea studiilor 
efectuate în afara României. Această recunoaștere se realizează de CNRED, înainte de înscrierea candidaților 
la concursul de admitere. 
 (3) La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să 
prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate. Prin 
excepție, acei candidați care nu pot prezenta acest certificat, pot fi testați la Centrul de Studii Românești din 
cadrul Facultății de Litere.  

(4) Pentru candidații români care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o 
limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice în limba română se face cu diploma de 
bacalaureat/ diploma de licență. 
 (5) Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2023, absolvenţi 
cu diplomă de licenţă din orice domeniu. 

Notă: Pentru a avea drept de liberă practică în profesia de psiholog este necesar a îndeplini condițiile 
prevăzute în Legea 213/2004.   

 

TAXĂ ADMITERE  
250 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 (250 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 doar candidații eligibili).  
Un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii. 

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 descrescătoare a mediilor de admitere, până la completarea locurilor 
disponibile - buget/taxă. Media minimă de admitere este 6.00 (șase). 
 

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 
listelor provizorii.   
- Candidații care se vor  afla pe lista de AȘTEPTARE vor avea posibilitatea ocupării unui loc la 
programul de studii pentru care au candidat, în măsura în care vor rămâne locuri neocupate,  conform 
anunțurilor care vor însoți listele cu rezultatele concursului de admitere. 

 
 
 
 
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 DOSAR CANDIDAT 
• Fişă-tip de înscriere generată pe platforma online, cu asumarea răspunderii pentru corectitudinea și 

exactitatea datelor 
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – original și copie; 
• diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta/adeverință de licență (promoția 2023)– original și 
copie, 
• documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în 
vigoare (CNRED) (dacă este cazul) – original și copie; 

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

 



• Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2023) – 
original și copie; 
• certificat de naștere– original și copie; 
• certificat de căsătorie  (unde este cazul) – original și copie; 
• recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor pentru apartenența la această 
categorie specifică (rrom).  
• Document justificativ persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități 
• adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează -original; 
• trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso); 
• CI/pașaport în copie lizibilă. 
• Chitanță plată taxă înscriere 
• dosar plic alb. 

 
Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master  se adaugă : 
- adeverința ( original) 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– original și copie ; 
-  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 - original. 
 
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/centru de plasament (în cazul celor aflați în această situație) - original; 
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic/didactic-auxiliar, în activitate sau pensionat, a 

susținătorilor legali- original; 
• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii 

legali ai candidatului- original. 
 
Scutirea de taxă se realizeză pentru un  singur domeniu de masterat 
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