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CRITERII DE ADMITERE PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE 

FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

 

 

Programul de 
studii 

Criteriul Pondere din 
media de 
admitere 

Psihologie Media examenului de Bacalaureat. Este 
obligatoriu ca media să fie mai mare sau egală 

cu 7 

100% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul examenului de 
bacalaureat. 
2. Nota obținută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcție de 
profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat. 
 

 

Asistență 
socială 

 

Media examenului de Bacalaureat 100% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următorul criteriu: 
1. Nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română, din cadrul examenului 

de bacalaureat. 
 

 

Sociologie Media examenului de Bacalaureat 25% 

Nota unei discipline la alegere din examenul de 
Bacalaureat 

75% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat; 
2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de 
bacalaureat. 
 

 

Resurse umane Media examenului de Bacalaureat 25% 

Nota unei discipline la alegere din examenul de 
Bacalaureat 

75% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat; 
2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de 
bacalaureat. 

 

Pedagogia 
învățământului 

primar și 

Criteriul eliminatoriu (Admis/Respins) va fi 
reprezentat de obținerea a cel puțin nota 7 la 
disciplina Limba și literatura   română (proba 

Admis/Respins 
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preșcolar scrisă) ca probă a examenului de Bacalaureat 
(sau echivalent); 

Media examenului de Bacalaureat 100% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota la Limba și Literatura română 
2. O notă, la alegere, la o disciplină din cadrul examenului de Bacalaureat, alta decât 

Limba și Literatura română 

 

Pedagogie 
 
 

Media examenului de Bacalaureat 100% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota la Limba și Literatura română 
2. O notă, la alegere, la o disciplină din cadrul examenului de Bacalaureat, alta decât 

Limba și Literatura Română 

 

Psihopedagogie 
specială 

 

Media examenului de Bacalaureat 100% 

Pentru departajare în cazul mediilor egale se vor aplica următoarele criterii: 
1. Nota la Limba și Literatura română 
2. O notă, la alegere, la o disciplină din cadrul examenului de Bacalaureat, alta decât 

Limba și Literatura română 
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