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DECANAT. 

 

CRITERII ADMITERE IULIE 2018 
 

Domeniul ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Management și supervizare în bunăstarea copilului și familiei 

Nota de admitere constă în: 

• obținerea calificativului ADMIS la interviul motivațional organizat în perioada admiterii; 

• media obţinută de candidat la examenul de licenţă 50%; 

• media anilor de studii nivel licență 50%. 

Criterii de departajare:  

• Media de  admitere la examenul de licenţă (pentru candidaţii care au absolvit mai multe programe 

de studii de licenţă, se ia în calcul media de admitere la ultimul program absolvit); 

 

Domeniul PSIHOLOGIE 

 

Organizational and Occupational Health Psychology 

- Interviu motivaţional susţinut în limba engleză soldat cu un calificativ de tipul admis / respins, în funcţie 

de nivelul de competenţă în utilizarea limbii engleze; 

-Nota obţinută la examenul scris (tip grilă, în limba engleză) de verificare a cunoştinţelor de specialitate 

(100%) (vezi Anexa 8).  

Criterii de departajare:  

• Media generală obţinută la examenul de licenţă;  

• Test tip grilă din aceeaşi tematică şi bibliografie (diferit faţă de primul). 

 

Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor 

Media obţinută în baza: (a) notei la examenul scris (grilă) de verificare a cunoştinţelor de specialitate 

(pondere 2/3) (vezi Anexa 6) şi (b) mediei generale de la examenul de licenţă (pondere 1/3).  

 

Criterii de departajare 

• Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă; 

• Nota obţinută la examenul scris (testul grilă). 

 

 

Psihologie clinică şi psihoterapie 

Media obţinută în baza: (a) notei la examenul scris de verificare a cunoştinţelor de specialitate (pondere 

75%)  (vezi anexa 7) şi (b) mediei generale de la examenul de licenţă (pondere 25%).  

 

Criterii de departajare 

• Nota obţinută la testul scris; 

• Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. 

 

IMPORTANT! La programul masteral Psihologie clinică și psihoterapie candidații vor fi distribuiți pe cele 

două direcții de formare, imediat după examenul de admitere după următoarele criterii:   

1. Opțiunea candidatului pentru una din cele două direcții de formare: Psihoterapie cognitiv-

comportamentală și Terapie sistemică de familie, exprimata pe formularul de înscriere. 
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2. In cazul în care sunt peste 30 de opțiuni la una din cele două direcții de formare, se va face 

redistribuirea la cea de-a doua opțiune, în funcție de ordinea notelor obținute la examenul de admitere 

la master. 

Domeniul SOCIOLOGIE 

 

Economie socială 

-obținerea calificativului ADMIS la scrisoarea de intenție atașată în dosarul de admitere (detalii în Anexa 

9); 

-media examenului de licenţă: 10%; 

-media anilor de studii nivel licență 90%. 

Criterii de departajare 

• media examenului de bacalaureat; 

• interviu motivaţional de departajare. 

 

Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor 

-obținerea calificativului ADMIS la scrisoarea de intenție atașată în dosarul de admitere (detalii în Anexa 

9); 

-media examenului de licenţă: 10%; 

-media anilor de studii nivel licență 90%. 

Criterii de departajare 

• media examenului de bacalaureat; 

• interviu motivaţional de departajare. 

 

 

 

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Management educaţional şi dezvoltare curriculară  

-obținerea calificativului ADMIS la interviul motivațional organizat în perioada admiterii; 

-media examenului de licenţă: 50%; 

-media anilor de studii nivel licență 50%. 

Criterii de departajare  

• sunt declaraţi admişi, în ordine, absolvenţii ciclului de licenţă în domeniile: ştiinţe ale educaţiei, 

psihologie, sociologie, asistenţă socială, alte domenii de licenţă; 

• media de  admitere la examenul de licenţă (pentru candidaţii care au absolvit mai multe programe 

de studii de licenţă, se ia în calcul media de admitere la ultimul program absolvit). 

 

 

Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică 

- obținerea calificativului ADMIS la interviul motivațional organizat în perioada admiterii; 

-media examenului de licenţă: 50%; 

-media anilor de studii nivel licență 50%. 

Criterii de departajare  

• sunt declaraţi admişi, în ordine, absolvenţii ciclului de licenţă în domeniile: ştiinţe ale educaţiei, 

psihologie, sociologie, asistenţă socială, alte domenii de licenţă; 

• media de  admitere la examenul de licenţă (pentru candidaţii care au absolvit mai multe programe 

de studii de licenţă, se ia în calcul media de admitere la ultimul program absolvit). 
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