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DECANAT. 

 

CALENDARUL ADMITERII 

Sesiunea  IULIE 2019, 

 

Programul masteral Practica asistenței sociale centrată pe valori din domeniul Asistență 

Socială: 

1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs: 11.07.2019 – 12.07.2019 

15.07.2019 – 20.07.2019 

2.Interviu motivațional 22.07.2019 

3.Prelucrarea datelor din dosarele de concurs şi afişarea 

rezultatelor parţiale 

22.07.2019 

4.Contestatii şi solutionarea acestora: 23.07.2019-24.07.2019 

5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I 25.07.2019 

6. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi 

II(pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile) 

26.07.2019 

7.Afişarea rezultatelor finale 26.07.2019 

 

Programul  masteral Organizational and Occupational Health Psychology  din cadrul 

domeniului Psihologie 

1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs: 11.07.2019 – 12.07.2019 

15.07.2019 – 20.07.2019 

2. Interviu motivaţional limba engleză 22.07.2019 

3. Examen scris (tip grilă, limba engleză) 22.07.2019 

4. Afişarea rezultatelor parţiale 22.07.2019 

5.Contestatii şi solutionarea acestora 23.07.2019-24.07.2019 

6.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I 25.07.2019 

7. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi 

II(pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile) 

26.07.2019 

8.Afişarea rezultatelor finale 26.07.2019 

 

Programele masterale din domeniul psihologie: 

-  Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor  

-  Psihologie clinică şi psihoterapie. 

1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs: 11.07.2019 – 12.07.2019 

15.07.2019 – 20.07.2019 

2. Examen de admitere (tip scris grilă PMOT, tip scris 

PCCP) 

22.07.2019 

3. Afişarea rezultatelor parţiale 22.07.2019 

4.Contestatii şi solutionarea acestora 23.07.2019-24.07.2019 

5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I 25.07.2019 

6. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi 

II(pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile) 

26.07.2019 

7.Afişarea rezultatelor finale 26.07.2019 
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Programele masterale din domeniul Sociologie  (1) Economie socială și (2) Managementul 

resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs: 11.07.2019 – 12.07.2019 

15.07.2019 – 20.07.2019 

2.Prelucrarea datelor din dosarele de concurs şi afişarea 

rezultatelor parţiale 

22.07.2019 

3.Contestatii şi solutionarea acestora: 23.07.2019-24.07.2019 

4.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I 25.07.2019 

5. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi 

II(pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile) 

26.07.2019 

6.Afişarea rezultatelor finale 26.07.2019 

 

 

Programe masterale din domeniul Științe ale educației – (1) Management educaţional şi 

dezvoltare curriculară și (2) Consiliere și integrare educațională 

1.Înscrierea candidaţilor – preluarea dosarelor de concurs: 11.07.2019 – 12.07.2019 

15.07.2019 – 20.07.2019 

2.Interviu motivațional 22.07.2019 

3.Prelucrarea datelor din dosarele de concurs şi afişarea 

rezultatelor parţiale 

22.07.2019 

4.Contestatii şi solutionarea acestora: 23.07.2019-24.07.2019 

5.Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi I 25.07.2019 

6. Confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi 

II(pentru cei aflaţi pe liste în aşteptare, în limita locurilor 

disponibile) 

26.07.2019 

7.Afişarea rezultatelor finale 26.07.2019 
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