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

SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2023 
DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

I. CALENDAR ADMITERE

ÎNSCRIERI  ONLINE PE PLATFORMA DEDICATĂ 
Perioada: 7 iulie, ora 9:00-17 iulie, ora 14:00  

21-22 iulie Afişare rezultate provizorii 

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

Nr. 
Crt. Domeniul Programul de studii 

(IF/IFR) Probe de concurs 
Număr 
locuri 

concurs* 

Modalitate 
desfășurare 

examen 

1. Stiinte ale educatiei Formarea formatorilor (FF) 

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

35 Concurs de 
dosare 

2. Stiinte ale educatiei 
Managementul si evaluarea 
organizatiilor si programelor 
educationale (MEOPE) 

35 Concurs de 
dosare 

3. 
Stiinte ale educatiei 
(interdisciplinar cu 
teatru și artele 
spectacolului) 

Pedagogii alternative şi artă 
teatrală în educaţie (PED-
ARTE) 

40 Concurs de 
dosare 

4. Stiinte ale educatiei Mentoratul în educaţie (ME) 40 Concurs de 
dosare 

5. Stiinte ale educatiei Consiliere şcolară şi în 
carieră (CSC) 35 Concurs de 

dosare 

6. 
Stiinte ale educatiei 
(interdisciplinar cu 
psihologie) 

Educaţie timpurie (ET) 35 Concurs de 
dosare 

7. Stiinte ale educatiei Învățare, inovare și coaching 
în educație (IICE) 35 Concurs de 

dosare 

8. Stiinte ale educatiei Didactici inovative în 
învățământul primar (DIIP) 35 Concurs de 

dosare 

9. 
Stiinte ale educatiei –
(interdisciplinar cu
Calculatoare și tehnologia 
informației) 

Tehnologii informatice şi de 
comunicaţii în educaţie 
(TICE) 

50 Concurs de 
dosare 

10. Stiinte ale educatiei Psihopedagogia şcolii 
incluzive (PPSI) 

Proba 1 - Medie licență  – 30%        
Proba 2 - Interviu de evaluare a potențialului 
academic – 70%        
Criteriu departajare: Medie ani studii licență 

40  - 

11. Stiinte ale educatiei 
Terapia logopedică în 
procesele de comunicare 
(TLPC) 

Proba 1 - Medie licență  – 30%        
Proba 2 - Interviu de evaluare a potențialului 
academic – 70%        
Criteriu departajare: Medie ani studii licență 

35 - 

12. Stiinte ale educatiei Management educational 
(filiala Focșani), (ME-F) 

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

35 Concurs de 
dosare 

13. Stiinte ale educatiei Management educational 
(filiala Buzău), (ME-B) 

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

35 Concurs de 
dosare 

14. Stiinte ale educatiei Management educațional – 
CREDIS (IFR) (MGE) 

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

50 Concurs de 
dosare 



 
*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. 

 
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.  

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 în carieră  
6. Educaţie timpurie  
7. Învățare, inovare și coaching în educație 
8. Didactici inovative în învățământul primar  
9.Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie  
 
GRUPUL 2 - PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE COMUNĂ 
 
1.  Psihopedagogia şcolii incluzive 
2.  Terapia logopedică în procesele de comunicare  
 
PROGRAME DE STUDII CU ADMITERE SPECIFICĂ* 
 
  1. Management educaţional (filiala  Focşani) 
  2. Management educaţional (filiala Buzău)  

3. Management educational (IFR)  
 
*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.) 

 
Pentru programul de studii Management educațional – CREDIS (IFR), taxa se achită în contul:  
RO86 RNCB0076010452620312, deschis la BCR, SECTOR 5, București, Cod fiscal: 4505502  
 

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 
Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform 
principiului „media înaintea opțiunii”.  
1   Candidații declarați ADMIS vor face confirmarea* locului ocupat în perioada specificată la 
afișarea listelor provizorii.  
2   Candidații care se vor  afla pe lista de AȘTEPTARE vor avea posibilitatea ocupării unui loc la 
programul/programele pentru care au optat inițial, în măsura în care vor rămâne locuri neocupate 
după expirarea perioadei de confirmări,  conform anunțurilor care vor însoți listele cu rezultatele 
concursului de admitere. 
3 Candidații aflați pe lista de așteptare care nu vor fi declarați ADMIS la programul/programele la 
care au candidat inițial vor putea solicita ocuparea unui loc prin redistribuire la un alt program din 
cadrul grupului, conform anunțurilor comisiei 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 ! 
 

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

 



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;
• 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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