
 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE   
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2023 

DOMENIUL PSIHOLOGIE                         
 
Programe de studii:  
 
1. Psihologie 
2. Psihologie – Științe cognitive (în lb. română)  
3. Psihologie – Științe cognitive (lb. engleză) 
             
CALENDAR ADMITERE  
 
ÎNSCRIERI  ONLINE, PE PLATFORMA DEDICATĂ 
 
Perioada: 5 iulie, ora 9:00 - 14 iulie 2023, ora 14:00  
 
Susținere examen admitere: 
18 iulie 2023 Proba scrisă de gândire critică (tip grilă) pentru toate 

programele de studii din domeniul de licență Psihologie. 
 
23-24 iulie 2023   Afişare liste provizorii  

    
ÎNSCRIERE CANDIDAȚI 

1. La concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie absolvenți de liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 
 

2. La admitere pot candida și 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. Se pot înscrie și pot  fi admiși fără examen de admitere la studii universitare de licenţă, la 

oricare dintre programele de studii, absolvenți de liceu care au obţinut locul I, II sau III la 
olimpiadele naționale organizate în perioada anilor de studii liceale (2019-2023), pentru 
discipline specifice domeniului Psihologie. 
 

IMPORTANT!!! 
Candidații care au absolvit o altă facultate pe locuri de la buget (minimum 3 ani de studii finanțați 
de la bugetul de stat) pot bifa la înscriere doar opțiunea TAXĂ. 

 
TAXĂ ADMITERE  
 
o singură opțiune/un singur program de studii (buget/taxă) 300 lei 
două opțiuni/două programe de studii (buget/taxă)  350 lei 
trei opțiuni/trei programe de studii (buget/taxă)  400 lei 
 
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 plata se face de către o altă persoană, se va menționa pe chitanță numele candidatului/ei. 
 
 



 

PROBE DE CONCURS   
 

Programe de 
studii 

Probe de concurs/ 
Criterii departajare 

Număr 
locuri 

concurs* 

Modalitate 
susținere 
examen 

Precizări 

Psihologie 
Probă scrisă de gândire critică 
tip grilă ** 
Criterii departajare la medii 
egale 
1. Media examenului de 
bacalaureat 
2. Nota la proba 1  (probă scrisă) 
din cadrul examenului de 
bacalaureat 
3. Nota de la proba 2 (probă scrisă) 
din cadrul examenului de 
bacalaureat 
 

300 

fizic 

Examenul este comun pentru toate cele trei 
programe de licență și se va susține în 
limba română.  
Repartizarea candidaților admiși se face în 
ordinea mediilor și a opțiunilor. Proba nu 
necesită pregătire din bibliografie. 
* Candidații care optează (și) pentru 
programul Psihologie - Științe cognitive 
(în limba engleză) vor include obligatoriu 
în dosarul de înscriere un atestat lingvistic 
pentru certificarea competențelor de limbă 
engleză. nivel minim B2. 
** Candidații care aleg exclusiv programul 
Psihologie - Științe cognitive (în limba 
engleză) au posibilitatea să opteze pentru a 
susține examenul în limba engleză.  

Psihologie – 
Științe 
cognitive  
 (Lb. 
română) 

120 

Psihologie – 
Științe 
cognitive  
(Lb. 
engleză)* 
 
 

60 

 
*Candidatii care provin din centre de plasament, din sistemul de protectie socială și cei de etnie 
rromă vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentând 
documentele justificative în acest sens (dacă este cazul). 

 
 
CLASIFICARE  
 

Clasificarea se face după principiul „media înaintea opțiunii”. 

 
Examenul de admitere se desfășoară pe domeniu de studii și este comun pentru cele trei programe 
de studii.  
 
La înscriere, fiecare candidat trebuie să exprime ordinea de prioritate a opțiunilor personale în 
raport cu fiecare program de studii și cu forma de finanțare (Buget/Taxă).  
Candidații care au absolvit o altă facultate pe locuri finanțate de la buget pot bifa doar opțiunea TAXĂ,  
cu condiția ca numărul de ani finanțați să fie de minimum 3. 
 
 
 
CANDIDAȚII SUNT SFĂTUIȚI SĂ REFLECTEZE CU ATENȚIE ATUNCI CÂND 
COMPLETEAZĂ ORDINEA DE PRIORITATE A OPȚIUNILOR. 
 
Să luăm spre exemplificare lista de priorități de mai jos (într-o ordine aleatorie), unde sunt 
enumerate toate programele de studii  din cadrul domeniului, pentru care poate opta un candidat: 
 

1. PSIHOLOGIE/BUGET 
2. PSIHOLOGIE /TAXĂ 
3. PSIHOLOGIE-ȘTIINȚE COGNITIVE/BUGET 
4. PSIHOLOGIE-ȘTIINȚE COGNITIVE /TAXĂ 
5. PSIHOLOGIE-ȘTIINȚE COGNITIVE  (în limba engleză)/BUGET 
6. PSIHOLOGIE-ȘTIINȚE COGNITIVE  (în limba engleză) /TAXĂ 

 
Locurile disponibile pentru fiecare program de studii se vor completa în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere ale candidaților. Dacă un candidat care a completat o listă de priorități precum cea 
de mai sus nu îndeplinește condiția de admitere la prima sa opțiune (PSIH -B), va fi automat redistribuit 
la următoarea opțiune de program/ formă de finanțare din lista sa (media minimă de admitere – 5,00). 



 

 
Lista prezentată mai sus are doar un rol de exemplu. Candidații sunt liberi să își constituie lista de ordine 
a priorităților după cum doresc. Pot opta doar pentru unele programe de studii sau doar pentru anumite 
forme de finanțare. Precizăm însă faptul că opțiunile exprimate nu mai pot fi modificate după 
încheierea perioadei de înscriere. 
 
Candidații eligibili pentru locurile bugetate sunt sfătuiți să marcheze și opțiuni de finanțare cu TAXĂ, 
chiar dacă în momentul înscrierii nu iau în calcul această variantă. Acest lucru nu le creează nicio 
obligație. Pot decide mai târziu dacă acceptă sau nu un loc cu taxă, în perioada destinată confirmării 
locurilor. 
 
Candidații sunt admiși în ordinea mediilor generale obținute la examenul de admitere, până la 
completarea locurilor disponibile -buget/taxă.  
Candidații trebuie să specifice la înscriere opțiunea pentru forma de finanțare BUGET / TAXĂ (pot 
opta pentru ambele forme de finanțare doar candidații eligibili). 
 
 

IMPORTANT!!!  
La finalul fiecărui an 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 în 
măsura în care vor rămâne locuri neocupate după confirmare,  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. 
 

2. La refacerea clasamentului, după expirarea perioadei de confirmare a  locului ocupat, vor 
fi luați în calcul doar candidații aflați pe lista de așteptare  care și-au exprimat intenția de a 
ocupa  un loc prin completarea unei unei cereri. Se vor lua în considerare doar opțiunile bifate 
la înscriere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

 
IMPORTANT ! 
 
DOCUMENTE NECESARE DOSAR CANDIDAT 
 

Dosarul fiecărui candidat trebuie să conțină următoarele documente: 
 

a. Fişă-tip de înscriere, completată on-line; 
b. Diploma de bacalaureat / diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie certificată 

conform cu originalul) sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 
2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul 
de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 
fost eliberată diploma; 

c. Certificatul de naştere, în copie; 
d. certificat de căsătorie  (unde este cazul); 
e. Diploma/e de olimpic, obținute în perioada studiilor liceale, în copie (dacă este cazul); 
f.  Document justificativ/certificat de competență lingvistică, nivel minim B2, limba engleză (pentru 

programul de studii Psihologie – Științe cognitive, în limba engleză) 
g. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
h. Trei fotografii ¾ cm (se scrie numele pe verso); 
i. C.I sau pașaport, în copie; 
j. Chitanţă de plată a taxei în copie; 
k. Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea 
unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se 
menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă, în copie ; 
l. Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protectie socială, declarați 
ADMIS pe locurile speciale alocate acestor categorii de persoane, vor include în dosar documentele 
justificative în acest sens. 
m. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale 
în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul) ; 
n. Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 
de ani) se va prezenta unul dintre următoarele documente:  

- copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); 
- adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); 
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate 

sau pensionat, al susţinătorului legal; 
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti 

pentru susţinătorii legali. 
 
Scutirea se aprobă pentru un singur program de studii de licență în cadrul UB. 
 

o. Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de învățământ: buget sau taxă (cu bursă/fără bursă), 
eliberată de instituția de învățământ superior  unde a fost înmatriculat studentul  (în original) pentru 
studenții care au urmat parțial/complet un program de licență. 

 
Înmatricularea în anul I de studii este condiționată de aducerea la secretariat a dosarului conținând 

toate documentele specificate mai sus. 
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