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ADMITERE PROGRAME MASTER  

SEPTEMBRIE 2020 
Calendarul admiterii în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie 

pentru toate specializările facultății 
 
 
Etape: 

1.Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 

platforma de admitere a UVT. De asemenea, în această perioadă va avea loc 

procesul de preluare a documentelor necesare înscrierii (vezi art.19) în Punctele 

de preluare a documentelor de admitere din UVT și centrele județene de admitere 

organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul 

de către operatorii UVT. 

07.09.2020 – 

15.09.2020 

 

2.Afișarea listelor cu candidații înscriși la fiecare dintre programele masterale ale 

Facultății de Sociologie și Psihologie, împreună cu programarea examenului de 

admitere (distribuirea pe săli de examinare și ore a candidaților pentru probele de 

admitere din 16.09.2020). Acestea vor fi publicate atât pe site-ul fsp.uvt.ro, cât și 

la avizierele din cadrul facultății. 

15.09.2020 

 

3.Preluarea documentelor necesare înscrierii în Punctele de preluare a 

documentelor de admitere din UVT și centrele județene de admitere organizate de 

UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către 

operatorii UVT. Documentele pot fi prezentate inclusiv în data susținerii probelor 

de admitere, doar la sediul UVT, cu condiția completării restului datelor pe 

platforma de înscriere. 

07.09.2020- 

16.09.2020 

 

4.Derularea examenului de admitere (conform probelor descrise în Art.23) și 

afișarea rezultatelor (Art.24). 

de la ora 9.00 - 10.00 examen PCP (grilă) 

de la ora 10.00 - 11.00 examen PMPOT (grilă) 

16.09.2020 

 

5.Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora (vezi Art.34). Afișarea 

rezultatelor după contestații. 

16.09.2020 – 

17.09.2020 

 

6.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi - etapa I. Afișarea 

listelor cu candidații confirmați după prima etapă de confirmări, cu alocarea 

acestora pe locuri bugetate (în cazul în care vor mai fi disponibile după sesiunea 

Iulie 2020) sau cu taxă. 

17.09.2020 - 

18.09.2020 

7.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi etapa II. Această 

etapă se adresează candidaților aflați pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile la fiecare program masteral. 

19.09.2020 

8. Afișarea rezultatelor finale ale sesiunii de admitere Septembrie 2020. Acestea 

vor fi publicate atât pe site-ul fsp.uvt.ro, cât și la avizierele din cadrul facultății. 

19.09.2020 
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