UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI,
ȘTIINȚE SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

CONDIȚII DE ADMITERE PROGRAMUL DE LICENȚĂ PSIHOLOGIE
ESEUL MOTIVAȚIONAL SE DEPUNE LA ÎNSCRIERE,
ÎMPREUNĂ CU CELELALTE DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE.

Proba de concurs în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive – eseu
motivațional, evaluare prin calificativ ADMIS/RESPINS.
Candidatul va elabora un eseu motivațional în care trebuie:
-

să argumenteze motivaţia alegerii programului de licenţă PSIHOLOGIE, din
perspectiva intereselor lui profesionale,

-

să precizeze, cel puţin, două aşteptări pe care le are de la programul de studiu
de licenţă.

Eseul motivaţional trebuie să cuprindă:
-

Prima pagina: denumirea programului de licenţă (PSIHOLOGIE); Titlul eseului;
Numele şi prenumele candidatului (numele cu care se înscrie la concursul de
admitere); Sesiunea Iulie / Septembrie 2020,

-

Introducerea: candidatul prezintă date autobiografice (nume şi prenume, ultima
instituţie de învăţământ absolvită, profilul, anul absolvirii, localitatea de reşedinţă),
sursele de informare din care a aflat despre Universitatea din Piteşti și despre
programul de studiu PSIHOLOGIE, alte informații (pe care candidatul le consideră
relevante).

-

Conţinutul eseului: candidatul argumentează motivaţia alegerii programului de
licenţă PSIHOLOGIE, din perspectiva intereselor profesionale proprii; se fac precizări
despre cunoştinţele pe care candidatul le are despre profesia didactică; candidatul
detaliază calităţile/aptitudinile pe care le deţine și pe care le consideră ca puncte forte
pentru viitoarea profesie didactică, precum pe acelea pe care ar trebui să le
îmbunătăţească pentru a putea exercita această profesie.

-

Concluzia: candidatul precizează, cel puţin, două aşteptări pe care le are de la
programul de studiu de licenţă PSIHOLOGIE, precum şi, cel puţin, două modalităţi
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de valorificare, în viitor, a competenţelor dobândite după finalizarea programului de
studiu.

-

Criterii pentru elaborarea eseului structurat:

1. Claritate: lucrarea este organizată în jurul unor idei, mesajul este clar şi bine conturat,
2. Argumentarea ideilor cu exemple din experienţele cotidiene/personale,
3. Coerenţa şi coeziunea ideilor prezentate în conținutul eseului,
4. Originalitatea abordării temei eseului.

ESEU MOTIVAŢIONAL (model 1)1
Mă numesc ............................. Am absolvit ............................................. din ..............,
judeţul ....................., profilul ...................... Sunt pasionat/ă de studiul disciplinei/lor
...................................
Reputaţia Universităţii din Piteşti şi calitatea învăţământului de aici m-au determinat
să-mi prezint intenţia de a deveni student/ă al/a acestei instituţii de învăţământ superior.
Am aflat de oferta educațională a Facutăţii de Științe ale educației, Științe sociale și
Psihologie de pe site-ul facultăţii/din campaniile de promovare/ de la prieteni.
Îmi doresc să studiez la Facultatea de Științe ale educației, Științe sociale și
Psihologie, programul de studii …………… pentru că sunt interesat/ă de domeniul
......................... , şi în special de ……………...
Am avut în jurul meu modele pentru ceea ce înseamnă o carieră în domeniul
.......................... şi, mai mult, pentru ceea ce înseamnă cu adevărat competenţa profesională,
dedicare şi pasiune în meseria aleasă, valori pe care sper să le dobândesc în timpul anilor de
studiu la Universitatea din Piteşti.
Evoluția permanentă a societății și dezvoltarea continuă a cursurilor furnizate de
Universitatea din Pitești îmi dau speranţa găsirii unui loc de muncă, după absolvire.
Aşteptările mele sunt, ca în cadrul procesului educaţional să dobândesc competenţele,
abilităţile şi cunoştinţele care să îmi asigure succesul în domeniul ....................... către care
voi profesa.

1

Modelele de eseu sunt cu titlu de prezentare, eseul depus de candidat poate suferi modificări și adăugiri.
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Intenţionez să aplic pentru stagii de practică, concomitent cu frecventarea cursurilor, în
aşa fel încât cunoştinţele teoretice să se completeze cu experienţa dobândită prin practică.
Pentru mine, studiul în domeniul ...................., nu înseamnă numai cei trei ani de facultate în
care să particip la programele oferite de FSESSP, ci şi continuarea acestora prin studii de
masterat în cadrul acestei instituţii. Pe parcursul liceului am avut diverseactivităţi
extraşcolare: sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizare de proiecte, participări la activităţi
culturale, acţiuni de voluntariat. Cele mai importante sunt: ...................................
Doresc să exploatez din plin capacităţile mele alături de cadrele didactice din FSESSP,
în timpul studiilor universitare. Vreau ca facultatea să fie o parte importantă din viaţa mea şi
voi încerca să iau parte la cât mai multe activităţi. Îmi doresc să devin membru al organizaţiei
studenţeşti din această universitate. Schimburile de experienţă, participarea la sesiuni de
comunicări ştiinţifice, organizarea de activităţi studenţeşti sunt moduri prin care cred că voi
demonstra abilităţile mele organizatorice, dar vor constiui şi un mod în care voi evolua.
Profesia aleasă se potriveşte personalităţii mele, deoarece mă recomandă puterea de
muncă, spiritul organizatoric şi de observaţie, capacitatea de implicare, dorinţa de cunoaştere.
Pentru mine, Universitatea din Piteşti nu este doar o instituţie de învăţământ superior, ci şi
locul unde vreau să mă formez ca specialist şi, nu în ultimul rând, ca om.
Data completării:
….
Semnătură candidat/ă

ESEU MOTIVAŢIONAL (model 2)
Mă numesc ..........., am absolvit .................... ........... din ................. şi sunt un
potenţial candidat al studiilor oferite de Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale
educației, Științe sociale și Psihologie, mai exact la programul de studii ............................
În

urma

informării

riguroase

asupra

ofertei

educaţionale propuse

de

facultatea dumneavostră, consider că studiile în domeniul ................. mă vor ajuta în
construirea unei cariere de succes. Am consultat pagina de internet aferentă, precum şi diverse
pliante educaţionale pentru a afla cât mai multe informații despre facultate și programe. Mai
mult decât atât, un rol important în alegerea mea l-au avut membrii familiei care au urmat în
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trecut studiile la Universitatea din Pitești şi au recomandat călduros un eventual parcurs
educaţional în UPIT.
Motivele pentru care am ales să fac parte din grupul studenţilor UPIT sunt diverse: în
primul rând, pasiunea pentru domeniul ......................., dorinţa de a mă specializa şi a crea o
carieră într-un domeniu de notorietate, precum şi motivaţia de adeveni un adevărat
profesionist în domeniu. În al doilea rând, aşa cum am menţionat mai sus, destul de mulți
cunoscuți/membrii ai familiei au studii în domeniul ..............., cu alte cuvinte îmi doresc ca
tradiţia să meargă mai departe.
Din punct de vedere al aşteptărilor legate de această intituţie, consider că în mod
cert profesionalismul este punctul forte şi procesul educaţional este la cel mai înalt nivel. În
ceea ce priveşte eventuala angajare pe durata studiilor, această opţiune este bineînţeles luată
în calcul, baza acesteia fiind conştienţa că o eventuală angajare se rezumă în primul rând la
practică şi în al doilea rând la oportunitate.
Dorinţa mea cea mai profundă este după terminarea studiilor de licenţă, să urmez şi
ciclul al doilea de studii de masterat, în acest fel având posibilitatea de a aprofunda
cunoștințele dobândite pe parcursul primului ciclu şi de a căpăta şi mai multă experienţă.
Sunt conştient/ă de oportunităţile oferite de instituţia dumneavoastră şi îmi doresc să
mă implic cât mai mult în toate activiţăţiile extracurriculare, sunt foarte deschis la tot ceea ce
m-ar

putea

ajuta

în viitor.

Consider

că

profesia

aleasă

mi

se

potrivește

deoarece...........................
În concluzie, consider că cele mai sus specificate mă recomandă ca fiind un bun
candidat al ciclurilor de învăţământ oferite de FSESSP şi sper să fac parte din grupul
studenţilor UPIT.
Data completării:
….
Semnătură candidat/ă

