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METODOLOGIA
privind organizarea şi desf şurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2017-2018
Partea I
Aspecte generale
Art. 1. Facultatea de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie organizeaz şi desf şoar
concursul de admitere 2017-2018 în înv mântul superior (studii universitare de licen , studii
universitare de masterat, continuare de studii, program de conversie profesional a cadrelor didactice
din înv mantul preuniversitar, modul de formare psihopedagogic ), având la baz urm toarele acte
normative:
- Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu complet rile şi modific rile
ulterioare;
- HG 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studen ilor care au primit distinc ii la
olimpiadele şcolare interna ionale organizate pentru înv mântul preuniversitar şi a
doctoranzilor care au ob inut rezultate deosebite în activitatea de cercetare;
- HG 404/2006 privind organizarea şi desf şurarea studiilor universitare de masterat;
- HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
- OG 133/2000 privind înv mântul universitar şi postuniversitar de stat cu tax , peste locurile
finan ate de la bugetul de stat;
- OMENC nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licen , de master şi de doctorat;
- Carta Universit ii din Piteşti;
- Planul managerial al Rectorului pentru perioada 2016-2020;
- Procedura de lucru pentru echivalarea situa iei colare a studen ilor, Cod: PL-71-05;
- Regulamentul privind organizarea şi desf şurarea concursului de admitere pentru anul
universitar 2017 - 2018 la Universitatea din Piteşti;
- Regulament privind organizarea şi desf şurarea programelor de conversie profesional a
cadrelor didactice din înv mâtul preuniversitar la Universitatea din Piteşti.
Art. 2. Pentru coordonarea activit ilor privind concursul de admitere la Facultatea de Ştiin e ale
Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie se constituie, prin decizia Rectorului Universit ii din Piteşti,
COMISIA DE ADMITERE A FACULT II DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I
PSIHOLOGIE.
Art. 3. Activit ile legate de participarea candida ilor la concurs se desf şoar sub conducerea
COMISIEI DE ADMITERE A FACULT II DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I
PSIHOLOGIE într-un spa iu aprobat de Consiliul de Administra iei al Universit ii din Pite ti.
Art. 4. Spa iul în care se deruleaz aceste activit i va fi f cut public prin afi are la avizierul facult ii
i pe pagina web a facult ii.
Art. 5. Dup constituire, COMISIA DE ADMITERE A FACULT II DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI,
TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE preia sarcinile privind preg tirea, organizarea, îndrumarea şi
desf şurarea concursului de admitere.
Art. 6. În perioada premerg toare începerii concursului de admitere, COMISIA DE ADMITERE A
FACULT II DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE desf şoar
urm toarele activit i:
a) stabileşte activit ile şi ordinea desf şur rii lor;
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b) prelucreaz Regulamentul de admitere în Universitatea din Piteşti şi metodologia proprie de
admitere cu întreg personalul implicat în activit i legate de admitere;
c) face cunoscut prezentul Regulament de admitere şi metodologiile de admitere proprii
facult ilor poten ialilor candida i la concursul de admitere;
d) preg te te spa iile alocate pentru primirea candida ilor şi pentru desf şurarea altor activit i
specifice procesului de admitere;
e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:
- documente imprimate pentru înscrierea candida ilor;
- rechizite şi consumabile de birou;
- echipamente de calcul şi de tip rire necesare constituirii bazei de date cu candida ii şi
prelucr rii rezultatelor concursului.
Art. 7. În perioada concursului de admitere şi pân la finalizarea acestuia, COMISIA DE ADMITERE
A FACULT II DE ŞTIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE are urm toarele
atribu ii:
a) vegheaz pe toat durata concursului de admitere la men inerea unui climat normal de lucru
şi pentru asigurarea deplinei securit i a documentelor comisiei şi ale candida ilor;
b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului;
c) organizeaz activitatea de solu ionare a contesta iilor;
d) pune la dispozi ia Comisiei Centrale de Admitere “banca de date”, precum şi orice alte
documente privind concursul de admitere;
e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii;
f) semnaleaz neregulile identificate în derularea activit ilor i le transmite comisiei centrale de
admitere;
g) înregistreaz contesta iile cu privire la rezultatele concursului de admitere i nume te
COMISIA DE CONTESTA II.
Art. 8. Comisia de echival ri de la nivelul Facult ii de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i
Psihologie realizeaz procedurile de echivalare a situa iei colare fiec rui student reînmatriculat /
beneficiar de mobilitate academic / admis la a doua facultate, conform Procedurii de lucru pentru
echivalarea situa iei colare a studen ilor.
Partea a II-a
Organizarea concursului de admitere şi condiţiile de participare
Art. 9. Facultatea de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie organizeaz concurs de
admitere dup cum urmeaz :
(a) pentru programe de licenț :
- în domeniul Ştiinţe ale educaţiei – specializarea Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (cu taxă şi fără taxă)
- în domeniul Ştiinţe administrative – specializarea Asistenţă managerială şi secretariat (cu
taxă şi fără taxă);
- în domeniul Psihologie - specializarea Psihologie (cu taxă şi fără taxă);
- în domeniul tiințe ale Comunic rii - specializarea Jurnalism (cu taxă şi fără taxă);
- în domeniul Sociologie – specializarea Asistență Socială (cu taxă şi fără taxă);
(b) pentru programe de masterat:
- în domeniul Ştiinţe ale educaţiei la specializ rile: Management educaţional, Didactica
limbilor străine, Educaţie timpurie, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice i
Consiliere educațională (cu taxă şi fără taxă);
- în domeniul Psihologie la specializarea: Psihologie clinică: evaluare i intervenție (cu
taxă şi fără taxă);
- în domeniul tiințe ale Comunic rii la specializarea Comunicare organizațională (cu
taxă şi fără taxă);
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în domeniul Sociologie la specializ rile Managementul serviciilor sociale i de sănătate,
Consiliere în Asistență Socială (cu taxă şi fără taxă);
(c) pentru continuare de studii a absolvenţilor Colegiilor universitare de institutori, cursuri de
zi (cu tax ) locuri cu tax , în limita locurilor disponibile în fiecare filial ;
(d) pentru programul de conversie profesional la specializ rile Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar (cu tax ), Psihologie (cu tax ).
-

Art. 10. Un candidat va depune un singur dosar de înscriere la concursul de admitere i va pl ti o
singur tax de înscriere, indiferent de num rul op iunilor pentru programele de studii din cadrul
Facult ii de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie.
Art. 11. Candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu în ordine consecutiv ,
descresc toare, op iunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de licen / masterat, prezente
în oferta educa ional din cadrul Facult ii de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie i în
fi a de înscriere.
Art. 12. Situa ia înscrierilor la programele de licen / masterat ale facult ii se va afişa zilnic la
avizierul Facult ii de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie destinat concursului de
admitere.
Art. 13. (a) În cererea-tip de înscriere, candida ii îşi vor exprima op iunea pentru specializarea de
concurs, având în vedere c o forma ie de studiu pentru o specializare este constituit din minimum
40 de studen i (subven ie + tax ) la programele de licen , şi din minimum 30 studen i la programele
de masterat.
(b) În cazul în care în luna iulie, la sfâr itul perioadei de înscriere, nu sunt constituite forma iile de
studiu minimale la programele de master, Consiliul Facult ii va decide, în func ie de analiza
financiar , ce programe de master vor func iona în anul universitar 2017-2018 i pentru care se va
organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
(c) Înscrierea la continuare de studii se face pe baz de dosar. Candida ii se pot înscrie în anul de
studii corespunz tor punctelor de credit acumulate prin echivalarea disciplinelor studiate în Colegiu,
de c tre comisia de echivalare de la nivelul facult ii, în limita locurilor disponibile, în fiecare filial .
(d) Candida ii care se înscriu pentru continuarea studiilor pot opta în fişa de înscriere pentru maximum
dou filiale ale facult ii.
Art. 14. Concursul de admitere pentru studii universitare de licen / masterat se organizeaz atât
pentru locuri subven ionate de la bugetul de stat, adic locuri în regim de şcolarizare f r tax , cât şi
pentru locuri nesubven ionate, adic locuri în regim de şcolarizare cu tax .
Pentru programele de licenț , pentru anul universitar 2017-2018, Facultatea de Ştiin e ale
Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie are un num r de 585 locuri (f r tax şi cu tax ), repartizate
dup cum urmeaz :
Ştiinţe ale
educaţiei

Ştiinţe
administrative

Locuri cu tax
şi f r tax

Locuri cu tax şi
f r tax

PITEŞTI

60

50

SLATINA

60

-

RÂMNICU
VÂLCEA

60

30

ALEXANDRIA

60

-

CÂMPULUNG

50

-

Locaţia

TOTAL

290

Domeniul de licenţ
Psihologie

tiințe ale
Comunic rii

Sociologie

Locuri cu tax şi
f r tax

Locuri cu tax şi
f r tax

Locuri cu tax şi
f r tax

100
-

40
-

75
-

-

-

-

-

-

-

80

4

-

-

-

100

40

75

Pentru programele de masterat, pentru anul universitar 2017-2018, Facultatea de Ştiin e ale
Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie are un num r de 450 locuri (f r tax şi cu tax ), repartizate
dup cum urmeaz :
Domeniul de licenţ - Ştiinţe ale
educaţiei
Programul de studii de masterat

Locuri cu tax şi f r tax

Management educa ional (Pite ti i Slatina)
Educa ie timpurie (Pite ti, Rm. Vâlcea i Alexandria)
Didactica limbilor str ine (Pite ti)

200

Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice
(Pite ti)
Consiliere educa ional (Pite ti)
Domeniul de licenţ - Psihologie
Psihologie clinic : evaluare i interven ie

50
Domeniul de licenţ - tiințe ale
Comunic rii

Comunicare organiza ional

50
Domeniul de licenţ - Sociologie

Managementul serviciilor sociale i de s n tate

75

Consiliere în Asisten

75

Social

450

TOTAL

Art. 15. Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei şi se achit odat
cu înscrierea la concursul de admitere.
Art. 16. (a) Sunt scuti i de plata taxei de înscriere la admitere urm torii candida i:
- potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scuti i de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în înv mântul superior şi beneficiaz de gratuitate la
cazare în c mine;
- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii p rin i;
- copiii eroilor i martirilor Revolu iei din decembrie 1989;
- copiii salaria ilor şi salaria ii Universit ii din Piteşti;
- copiii proveni i din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar.
(b) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor
originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candida i, din care s rezulte
c apar in categoriilor enumerate anterior.
(c) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singur dat în cadrul Universit ii din
Piteşti.
Art. 17. (a) Din componen a dosarului de concurs, conform Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
41/2016 privind stabilirea unor m suri de simplificare la nivelul administra iei publice centrale şi pentru
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modificarea şi completarea unor acte normative, se elimin cerin a de depunere a copiilor legalizate
ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformit ii cu originalul de c tre persoana care are
atribu ii desemnate în acest sens.
(b) În vederea ob inerii certific rii conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candida ii trebuie
s prezinte documentele în original.
Partea a III-a
Admiterea la studii universitare de licenţ
III. 1. Candidaţii la concursul de admitere
Art. 18. (a) Au dreptul s participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licen
numai absolven ii cu diplom de bacalaureat ob inut în România sau echivalent , indiferent de anul
absolvirii liceului.
(b) Cet enii statelor Uniunii Europene, ai statelor apar inând Spa iului Economic European i ai
Confedera iei Elve iene pot participa la toate ciclurile de studii, în acelea i condi ii prev zute de lege
pentru cet enii români, inclusiv în ceea ce prive te taxele de colarizare. Recunoa terea studiilor
efectuate de c tre ace tia în str in tate se face înainte de înscrierea la concurs, conform legisla iei în
vigoare. Cet enii str ini au obliga ia s prezinte un Certificat de competen lingvistic pentru limba
român eliberat de c tre institu ii abilitate de Ministerul Educa iei Na ionale;
(c) Românii de pretutindeni i cet enii din state ter e pot participa la admiterea în toate ciclurile de
studii universitare conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale
ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale pentru aceştia.
Art. 19. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult dou programe
de studii, indiferent de ciclul de studii şi de institu iile de înv mânt care le ofer .
Art. 20. To i candida ii înscrişi la concursul de admitere pentru acelaşi domeniu de licen , vor sus ine
examenul de admitere în condi ii identice.
Art. 21. Studen ii din înv mântul superior de stat, şcolariza i cu tax , pot participa la concursul de
admitere pe locurile subven ionate în aceleaşi condi ii ca şi ceilal i candida i.
Art. 22. Absolven ii înv mântului superior de stat sau particular cu diplom de licen pot urma o a
doua specializare numai în regim cu tax , dac prima specializare a fost subven ionat .
Art. 23. Absolven ii Colegiilor Universitare de Institutori se pot înscrie pentru continuarea studiilor la
Facultatea de Ştiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie, cursuri de zi (form de şcolarizare cu
tax ) pe baz de dosar în anul de studii corespunz tor punctelor de credit acumulate prin echivalarea
disciplinelor studiate în Colegiu, de c tre comisia de echivalare de la nivelul facult ii, în limita locurilor
disponibile, în fiecare filial .
Art. 24. Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe domenii de studiu de licen din
Universitatea din Piteşti, sau din alte institu ii de înv mânt superior din ar , dar poate fi admis la un
singur domeniu pe locuri finan ate de la bugetul de stat.
Art. 25. a) Candida ii declara i admişi pot urma dou domenii de studiu în cadrul Universit ii din
Piteşti, dar pot beneficia de finan are de la buget pentru un singur domeniu de studiu, pe durata
normal de studii.
b) Un candidat admis poate beneficia de finan are de la buget o singur dat pentru ciclul de studii de
licen .
Art. 26. Candida ii care au întrerupt studiile universitare, având subven ie bugetar , pot fi admişi pe
locuri subven ionate, dar vor beneficia de subven ie de la bugetul de stat un num r de ani egal cu
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diferen a dintre durata normal de studiu şi num rul de ani cât a beneficiat de subven ie în anii de
studiu parcurşi anterior (subven ia nu se acord de dou ori pentru acelaşi an de studiu).
Art. 27. (a) Studen ii din înv mântul superior particular (acreditat sau autorizat) şi de stat pot
concura pe locuri subven ionate de la bugetul de stat şi, dac reuşesc la concurs, la aceeaşi
specializare, vor fi înmatricula i în anul I.
(b) Studen ii de la înv mântul particular şi de stat, care nu ob in media pentru locuri subven ionate,
dar se încadreaz în condi iile de admitere cu tax , vor fi admişi cu tax , iar decanatul va stabili anul
în care vor fi înmatricula i şi diferen ele care trebuie s fie sus inute în termen, cu aprobarea
rectorului, în limita locurilor disponibile.
Art. 28. a) Candida ii la studiile universitare de licen a, care au ob inut în perioada studiilor liceale
distinc ii (premiile I, II, III, men iune, premii speciale) la olimpiadele şcolare interna ionale recunoscute
de M.E.N.C.S., beneficiaz de dreptul de a se înscrie, f r sus inerea concursului de admitere, pe
locuri finan ate de la buget, la un program de studii.
b) Candida ii la studiile universitare de licen a, care au ob inut în ultimul an al studiilor liceale premiul I
la olimpiadele şcolare na ionale recunoscute de M.E.N.C.S., beneficiaz de dreptul de a se înscrie,
f r sus inerea concursului de admitere, pe locuri finan ate de la buget, la un program de studii.
III. 2. Desf şurarea concursului de admitere la studii universitare de licenț
Art. 29. a) Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii universitare de licen ) pentru
absolven ii de liceu sunt:
a) chestionarul de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive (eseul motiva ional),
aferent domeniului de studii de licen ;
b) dosar tip map (pus la dispozi ia candida ilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
c) fişa de înscriere (pus la dispozi ia candida ilor la admitere, conform Anexei 1);
d) 2 fotografii tip buletin;
e) diplom de bacalaureat în original sau diplom echivalent (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de
bacalaureat); candida ii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii
din afara facult ii, vor prezenta:
- copie a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverin a eliberat de institu iile
de înv mânt se men ioneaz media general , mediile ob inute în anii de studii,
termenul de valabilitate i faptul c nu a fost eliberat diploma;
- adeverin din care s rezulte c actul în original a fost depus la alt facultate;
- copie a legitima iei de concurs de la institu ia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricol pentru anii de liceu (original sau copie);
g) adeverin din care s rezulte calitatea de student (pentru studen ii care urmeaz o a doua
specializare);
h) certificat de naştere (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se
va restitui posesorului);
i) cartea de identitate (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se
va restitui posesorului);
j) aviz medical eliberat de medicul de familie;
k) chitan a pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dac este cazul);
m) candida ii care au efectuat studiile în afara României au obliga ia de a prezenta, la înscrierea
la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de c tre direc ia de
specialitate din cadrul Ministerului Educa iei Na ionale.
III. 3. Desf şurarea concursului de admitere pentru al doilea domeniu de studii sau pentru
continuarea studiilor
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Art. 30. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii universitare de licen ) pentru al
doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor, sunt:
a) dosar tip map (pus la dispozi ia candida ilor de facultate în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
b) cerere de înscriere, pus la dispozi ia candida ilor de facultate şi va respecta datele
men ionate in Anexa 1 din O.M. 3.544 /2013;
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplom de bacalaureat în original sau diplom echivalent sau adeverin eliberat de
institu ia de înv mânt preuniversitar, in care se men ioneaz media generala, notele de la
probele din examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul c nu a fost eliberat
diploma (adeverin a este valabil pentru absolven ii din anul şcolar 2015-2016);
e) diploma de absolvire/licen a înv mântului universitar (original sau copie legalizat );
f) anexa cu note/suplimentul de diplom pentru studiile absolvite (original sau copie
legalizat );
g) certificat de naştere (copie legalizat );
h) chitan a pentru achitarea taxei de înscriere în valoarea de 100 de lei.
i) candida ii care au efectuat studiile în afara României au obliga ia de a prezenta la înscrierea
la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de c tre direc ia de specialitate
din cadrul Ministerului Educa iei Na ionale şi Cercet rii Ştiin ifice.
Art. 31. a) Candida ii pentru un al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor
universitare vor participa la concursul de admitere doar pentru locurile cu tax .
b) Activit ile pentru admiterea la un al doilea program de studii sau pentru continuarea studiilor
universitare în tabelul 1.
Art. 32. Activit ile pentru admiterea la un al doilea program de studii sau pentru continuarea
studiilor universitare se completeaz cu activitatea de întocmire a fi elor de echivalare, care va fi
finalizat , astfel:
(1) sesiunea din luna septembrie 2017 - pân la data de 12 septembrie.
Art. 33. Pe baza prevederilor Procedurii de echivalare a studiilor, Cod: PL-71-05, referitoare la
REGULI DE ECHIVALARE i a cererii de echivalare depus de candidat, Comisia de echivalare
constituit la nivelul facult ii întocme te fi a de echivalare i propune anul în care urmeaz a se
înscrie candidatul, diferen ele pe care urmeaz s le sus in în vederea echival rii studiilor efectuate
cu cele ale programului de studii solicitat şi afişeaz rezultatele.
Art. 34. Un candidat admis în anul I, în urma parcurgerii procedurii de echivalare poate s fie
înmatriculat în an superior doar în condi iile în care nu se dep e te cifra de colarizare aprobat
pentru programul respectiv.

Partea a IV-a
Admiterea la studii universitare de masterat
IV.1. Desf şurarea concursului de admitere pentru studii universitare de masterat
Art. 35. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii universitare de masterat) pentru
masterate:
a) dosar tip map (pus la dispozi ia candida ilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
b) fişa de înscriere (pus la dispozi ia candida ilor la admitere, respectând datele solicitate în
Anexa 1);
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c) 2 fotografii tip buletin;
d) diploma de licen /absolvire în original sau diploma echivalent acesteia (se excepteaz
absolven ii promo iei 2017 care pot prezenta adeverin a înlocuitoare, dac are consemnat şi
media de finalizare a studiilor); candida ii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte
programe de studii de masterat din afara facult ii, vor prezenta:
- copia diplomei de licen / absolvire sau a adeverin ei înlocuitoare;
- adeverin a din care s rezulte c diploma de licen
/ absolvire în original a fost
depus la alt facultate;
- copia legitima iei de concurs de la institu ia unde s-a înscris anterior.
e) foaia matricol / suplimentul la diplom (original sau copie);
f) certificat de naştere (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se
va restitui posesorului);
g) cartea de identitate (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se
va restitui posesorului);
h) chitan a pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
i) dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferent programului de studii
în care a fost admis, stabilit de Senatul Universit ii pentru anul universitar 2017-2018;
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dac este cazul);
k) candida ii care au efectuat studiile în afara României au obliga ia de a prezenta, la înscrierea
la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de c tre direc ia de
specialitate din cadrul Ministerului Educa iei Na ionale.
NOT : Pentru masteratul Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice (MENTPROF) se va
anexa la dosarul de înscriere, în plus, fa de actele sus-men ionate, certificatul de absolvire a
gradului didactic definitiv (copie legalizat ).
Art. 36. Candida ii la admitere pentru studii de masterat sunt absolven i cu diplom de licen
echivalent .

sau

Art. 37. a) În func ie de studiile absolvite, admiterea candida ilor la studii universitare de masterat se
desf şoar prin concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat pentru absolven ii cu
diplom de licen ai ciclului de studii universitare de licen (conform Legii nr. 288/2004), precum şi
pentru absolven ii cu diplom de licen sau diplom echivalent a studiilor universitare de lung
durat (conform Legii nr. 84/1995).
Art. 38. a) Un candidat poate participa la admiterea la mai multe programe de masterat din
Universitatea din Piteşti sau din alte institu ii de înv mânt superior din ar , dar poate fi admis doar
la un singur program pe locuri finan ate din fonduri publice.
b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student, concomitent, la cel mult dou programe de
studii, indiferent de institu ia de înv mânt care le ofer .
c) Orice subven ie financiar sau burs din fonduri publice se acord , conform normelor legale în
vigoare, numai într-o singur institu ie de înv mânt superior i pentru un singur program de studii.
Partea a V-a
Calendarul desf şur rii concursului de admitere
Art. 39. a) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de licenţ ,
specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Evaluare proba
de concurs
(testare a
cuno tințelor i
a capacit ților
cognitive –
eseul
motivațional)

Afişare
rezultate
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urate
Contestații

depunere

soluționare

Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-22 iulie
24 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
23 iulie
rezultatelor termenului de
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-09
10
12
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

b) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
licenţ , specializarea Asistenţă managerială şi secretariat, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

03-31 iulie

Înscriere la
concurs

Evaluare proba de concurs
(testare a cuno tințelor i a
capacit ților cognitive –
eseul motivațional)

10-23 iulie
24 iulie

Afişare
rezultate

urate
Contestații

depunere

soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
25 iulie
rezultatelor termenului de
contestare

Afi are
rezultate finale
Înmatricul ri
concurs de
admitere

27-30 iulie

31 iulie

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-10
12
afi area
expirarea
14-15
11 septembrie
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

c) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
licenţ , specializarea Psihologie, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Evaluare proba de concurs
Înscriere la (testare a cuno tințelor i a
Afişare
concurs capacit ților cognitive– eseul rezultate
motivațional)

urate
Contestații

depunere

soluționare

Afi are
rezultate finale
Înmatricul ri
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-10
12
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

d) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
licenţ , specializarea Jurnalism, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

03-31 iulie

Evaluare proba de concurs
Înscriere la (testare a cuno tințelor i a
Afişare
concurs capacit ților cognitive– eseul rezultate
motivațional)

10-23 iulie

urate
Contestații

depunere

soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
25 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
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Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

27-30 iulie

31 iulie

(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-10
12
afi area
expirarea
11 septembrie
16 septembrie
14-15
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

e) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
licenţ , specializarea Asistență socială, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Evaluare proba de concurs
Înscriere la (testare a cuno tințelor i a
Afişare
concurs capacit ților cognitive– eseul rezultate
motivațional)

urate
Contestații

depunere

soluționare

Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-10
01-16
12
afi area
expirarea
14-15
11 septembrie
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

f) Concursul de admitere pentru continuare de studii se desf şoar
urm torului program, respectând cifra de şcolarizare:

conform

Activit ți desf urate
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
12
01-10
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare
Perioada

Art. 40. a) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de masterat
în domeniul Ştiinţe ale educaţiei la specializ rile: Management educaţional, Didactica limbilor
străine, Educaţie timpurie, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice i Consiliere
educațională, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Înscriere la
concurs

Evaluare proba de concurs
(interviu motivațional de
admitere)

Afişare
rezultate

urate
Contestații

depunere

soluționare

Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-10
12
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

b) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
masterat în domeniul Psihologie la specializarea: Psihologie clinică: evaluare i intervenție, dup
urm torul program:
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Activit ți desf

Perioada

Înscriere la
concurs

Evaluare proba de concurs
(interviu motivațional de
admitere)

Afişare
rezultate

urate
Contestații

depunere

soluționare

Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
12
01-10
afi area
expirarea
11 septembrie
16 septembrie
14-15
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

c) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
masterat în domeniul tiințe ale Comunic rii la specializarea Comunicare organizațională, dup
urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Înscriere la
concurs

Evaluare proba de concurs
(interviu motivațional de
admitere)

Afişare
rezultate

urate
Contestații

depunere

soluționare

Afi are
rezultate finale
Înmatricul ri
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-10
12
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

d) Concursul de admitere se desf şoar în dou sesiuni pentru ciclul universitar de
masterat în domeniul Sociologie la specializ rile Managementul serviciilor sociale i de sănătate,
Consiliere în Asistență Socială, dup urm torul program:
Activit ți desf

Perioada

Înscriere la
concurs

Evaluare proba de concurs
(interviu motivațional de
admitere)

Afişare
rezultate

urate
Contestații

depunere

soluționare

Înmatricul ri

Afi are
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afi area
expirarea
03-31 iulie
10-23 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
24 iulie
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor r mase neocupate dup prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare dup prima sesiune)
24 de ore de la
01-10
01-16
12
afi area
expirarea
11 septembrie
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare
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Partea a VI-a
Probele de concurs i calcularea mediei de admitere
Art. 41. Probele de concurs pentru specializ rile de licen se vor desf ura dup cum urmeaz :
I.
Admiterea candida ilor pentru ciclul universitar de licen Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar se face pe baz de concurs, astfel:
(1) rezultatele colare ob inute la examenul de bacalaureat (media la examenul de bacalaureat
100%);
(2) chestionarul de testare a cuno tin elor de cultur general , a capacit ilor i a intereselor
socio-profesionale – eseul motiva ional (calificativ ADMIS/RESPINS).
(3) prob de aptitudini - interviu de evaluare a aptitudinilor pedagogice: dic ia, comunicarea
scris i oral , aptitudini muzicale i artistico-plastice (calificativ ADMIS/RESPINS).
(a) Candida ii la concursul pentru programul de licen Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
vor sus ine o prob de aptitudini (interviu) prin care se evalueaz aptitudinile pedagogice, dic ia,
aptitudinile artistice şi psihomotorii. Comisia de evaluare a interviului este format din 2 membri.
(b) Evaluarea va cuprinde:
- citirea unui text la prima vedere;
- răspunsurile candidaţilor la întrebările privind identificarea interesului manifestat faţă de
profesia aleasă;
- evaluarea dezvoltării fizice, a motricităţii, a auzului muzical şi a abilităţilor plastice (desen).
II.
Admiterea candida ilor pentru ciclul universitar de licen
Asistență managerială și
secretariat se face pe baz de concurs, astfel:
(1) rezultatele colare ob inute la examenul de bacalaureat (media la examenul de bacalaureat
100%);
(2) chestionarul de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive – eseul motiva ional, aferent
domeniului de studii de licen (calificativ ADMIS/RESPINS);
III. Admiterea candida ilor pentru ciclul universitar de licen Psihologie se face pe baz de concurs,
astfel:
(1) rezultatele colare ob inute la examenul de bacalaureat (media la examenul de bacalaureat
50%);
(2) rezultatele colare ob inute la proba scris la examenul de bacalaureat, la disciplina
Psihologie/Sociologie/Filosofie/Logic /Economie/Matematic /Biologie/Limba i literatura român
(în ordinea indicat ) (50%);
(3) chestionarul de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive– eseul motiva ional, aferent
domeniului de studii de licen (calificativ ADMIS/RESPINS).
IV. Admiterea candida ilor pentru ciclul universitar de licen Jurnalism se face pe baz de
concurs, astfel:
(1) rezultatele colare ob inute la examenul de bacalaureat (media la examenul de bacalaureat
100%);
(2) chestionarul de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive– eseul motiva ional, aferent
domeniului de studii de licen (calificativ ADMIS/RESPINS).
V. Admiterea candida ilor pentru ciclul universitar de licen Asistență Socială se face pe
baz de concurs, astfel:
(1) rezultatele colare ob inute la examenul de bacalaureat (media la examenul de bacalaureat
100%);
(2) chestionarul de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive– eseul motiva ional, aferent
domeniului de studii de licen (calificativ ADMIS/RESPINS);
Art. 42. Pentru fiecare program de studiu se va afi a la avizierul facult ii tematica de concurs în
vederea test rii cunoştin elor i a capacit ilor cognitive (model eseu motiva ional).
Art. 43. Candida ii vor depune testul (eseul motiva ional), datat şi semnat, în momentul înscrierii la
concursul de admitere, acesta fiind parte integrant a dosarului candidatului.
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Art. 44. Probele de concurs pentru testarea cuno tin elor i a capacit ilor cognitive (eseul
motiva ional), respectiv pentru testarea aptitudinilor sunt eliminatorii i se vor evalua cu calificativul
ADMIS/RESPINS.
Art. 45. În cazul în care un candidat ob ine calificativul „respins” în urma evalu rii probei de concurs
pentru testarea cuno tin elor i a capacit ilor cognitive (eseul motiva ional), respectiv în urma test rii
aptitudinilor, acesta pierde posibilitatea particip rii în cadrul concursului de admitere.
Art. 46. Admiterea la ciclul universitar de masterat se face pe baza probelor de concurs, dup cum
urmeaz :
(1) la programele de masterat din domeniul tiințe ale Educației (Management educaţional, Didactica
limbilor străine, Educaţie timpurie, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice i
Consiliere educațională) admiterea se face pe baza mediei de licen (50%) i a unui interviu
motiva ional de admitere (50%); Not : La masteratul Mentorat pentru profesionalizarea carierei
didactice, se pot înscrie absolven ii cu diplom de licen si cu gradul didactic definitiv care îşi
desf şoar activitatea în înv mântul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal;
(2) la programele de masterat din domeniul Psihologie (Psihologie clinică: evaluare i intervenție)
admiterea se face pe baza mediei de licen (30%), media multianual a anilor de studii din
facultate (30%) i a unui interviu motiva ional de admitere (40%);
(3) la programele de masterat din domeniul tiințe ale comunicării (Comunicare organizațională)
admiterea se face pe baza mediei de licen (50%) i a unui interviu motiva ional de admitere
(50%);
(4) la programele de masterat din domeniul Sociologie (Managementul serviciilor sociale i de
sănătate, Consiliere în Asistență Socială) admiterea se face pe baza mediei de licen (75%) i a
unui interviu motiva ional de admitere (25%);
Art. 47. Pentru fiecare program de studiu de master se va afi a la avizierul facult ii i pe site-ul
facult ii con inutul probelor de concurs, tematica de concurs i bibliografia, cuprinzând lucr ri de
specialitate din domeniu, în vederea verific rii cunoştin elor specifice domeniului de studiu.
Art. 48. Pentru cet enii români, absolven i ai studiilor liceale din Spa iul European şi din Federa ia
Statelor Elve iene, cu diploma de bacalaureat i atestat de echivalare, eliberat de c tre Centrul
Na ional de Echivalare i Recunoa tere a Diplomelor (CNERD) - admiterea se face numai pe baza
mediei de la bacalaureat;
Art. 49 La concursul de admitere pentru continuare de studii se ia în calcul, pentru stabilirea mediei
de admitere, media examenului de diploma (absolvire sau licen ) - Mdiploma - pondere 100%.
Media general , care st la baza clasific rii candida ilor, se calculeaz astfel:

Mgen  Mdiploma

Obs. Toate mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire.
Art. 50. Media general minim de admitere pentru studii universitare de licen
de 5,00 (cinci).

nu poate fi mai mic

Art. 51. a) Ierarhizarea candida ilor la examenul de admitere de licen , care au ob inut calificativul
ADMIS la proba de testare a cuno tin elor i a capacit ilor cognitive (eseul motiva ional), respectiv la
proba de testare a aptitudinilor, se face în ordinea descresc toare a mediilor ob inute la concursul de
admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, precum i în ordinea op iunilor
precizate de candidat în fi a de înscriere (op iuni pentru locurile finan ate de la buget şi op iuni pentru
locurile cu tax ), astfel:
- se ordoneaz to i candida ii în ordinea descresc toare a mediei generale;
- se testeaz fiecare candidat în parte în func ie de op iunile exprimate; dac acesta poate
ocupa un loc la op iunea I îl ocup , dac la acea op iune nu mai sunt locuri, se testeaz
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dac poate ocupa un loc la op iunea a II-a; dac mai sunt locuri la aceast op iune va ocupa
un loc, iar dac nici aici nu mai sunt locuri se testeaz dac poate ocupa un loc la op iunea a
III-a ş.a.m.d. pân la ultima op iune;
- se trece la candidatul urm tor şi opera iunile se reiau începând cu prima op iune a acestuia.
Art. 52. Media general minim de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mic
de 6,00 (şase).
Art. 53. a) Ierarhizarea candida ilor la examenul de admitere la cursuri universitare de master se
face în ordinea descresc toare a mediilor ob inute la concursul de admitere, în limita locurilor
aprobate pentru fiecare program de studii, precum i în ordinea op iunilor precizate de candidat în
fi a de înscriere (op iuni pentru locurile finan ate de la buget şi op iuni pentru locurile cu tax ), astfel:
- se ordoneaz to i candida ii în ordinea descresc toare a mediei generale;
- se testeaz fiecare candidat în parte în func ie de op iunile exprimate; dac acesta
poate ocupa un loc la prima op iune îl ocup iar, dac la acea op iune nu mai sunt
locuri, se testeaz dac poate ocupa un loc la op iunea a II-a; dac mai sunt locuri la
aceast op iune va ocupa un loc, iar dac nici aici nu mai sunt locuri se testeaz
dac poate ocupa un loc la op iunea a III-a ş.a.m.d. pân la ultima op iune;
- se trece la candidatul urm tor şi opera iunile se reiau începând cu prima op iune a
acestuia.
Art. 54. a) Departajarea candida ilor pentru programele de studii de licen , cu medii egale, admişi pe
ultimul loc subven ionat, sau pe ultimul loc admis cu tax , în limita locurilor aprobate, se va face în
func ie de proba scris de la bacalaureat la Limba i literatura română, cu pondere de 100%. Dac şi
dup aceast departajare exist medii egale pe ultimul loc subven ionat sau pe ultimul loc cu tax ,
atunci se va lua în calcul şi proba obligatorie de la bacalaureat a profilului (Matematică, Istorie etc.).
b) Departajarea candida ilor pentru continuare de studii cu medii egale, admişi pe ultimul loc, în limita
locurilor existente în fiecare filial , se va face în func ie de media de la examenul de bacalaureat, cu
pondere de 100%. Distribu ia candida ilor de la continuare studii pe locurile disponibile în filialele
pentru care au optat se va face în func ie de criteriile men ionate şi op iunile exprimate.
c) Departajarea candida ilor pentru cursuri universitare de master cu medii egale, admişi pe ultimul loc
subven ionat, sau pe ultimul loc admis cu tax , în limita locurilor aprobate, se va face, dup cum
urmeaz :
- la programele de masterat Management educaţional, Didactica limbilor străine, Educaţie
timpurie i Consiliere educațională, Psihologie clinică: evaluare i intervenție, Comunicare
organizațională, Managementul serviciilor sociale i de sănătate, Consiliere în Asistență
Socială se va lua în calcul media multianual de la programul de studii de licen absolvit;
- la programul de masterat Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice, se va lua în
calcul media de la examenul de definitivat.
Art. 55. Rezultatele concursului de admitere (pentru studii universitare de licen /master) se
comunic prin afişare, dup cum urmeaz :
- Lista nr. 1: Lista candida ilor admişi pe locuri subven ionate de la bugetul de stat, pe specializ ri,
în limita locurilor aprobate de Ministerul Educa iei Na ionale;
- Lista nr. 2: Lista candida ilor admişi pe locurile cu tax , pe specializ ri, în limita locurilor aprobate
de ARACIS;
- Lista nr. 3: Lista candida ilor respinşi.
Art. 56. Rezultatele concursului de admitere se comunic prin afişare la avizierul Facult ii de tiin e
ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie i pe site-ul universit ii, la adresa www.upit.ro..
Art. 57. a) Contesta iile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE A
FACULT II DE TIIN E ALE EDUCA IEI, TIIN E SOCIALE I PSIHOLOGIE. La cerere, analiza
contesta iei se poate face cu participarea contestatarului.
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b) Comunicarea rezultatelor contesta iilor se face în termenul precizat în calendarul admiterii.
c) Nu se admit contesta ii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.
d) Decizia comisiei de contesta ii este definitiv .
Partea a VII-a
Înmatricularea candidaţilor admişi
Art. 58. (a) Candida ii pot fi înmatricula i conform calendarului desf ur rii concursului de admitere al
Facult ii de tiin e ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie, prev zut pentru fiecare specializare de
licen / masterat.
I.
Înmatricularea se face pe baza urm toarelor acte depuse la secretariat:
- cererea tip de înmatriculare (pus la dispozi ia candida ilor de facultate, în care vor fi cuprinse
datele solicitate în Anexa 1 la O.M. 3.313 / 2012);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candida ii admişi pe locurile finan ate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare, în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 1.000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferent domeniului de studii în
care a fost admis, stabilit de Senatul Universit ii din Pite ti pentru anul universitar 2017-2018;
- Contractul de studii i Anexa la Contract pentru anul I, semnate de candidat.
Art. 59. (a) Candidatul admis pe locuri cu finan are din fonduri publice trebuie s prezinte la dosar
actele de studii în original.
(b) În vederea înmatricul rii, candida ii declara i admişi la granturile de studii (locuri subven ionate)
au obliga ia s depun , la data efectu rii înmatricul rii, diploma de bacalaureat/licen /master sau
adeverin a, pentru candida ii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2017, în
original, la secretariatul facult ii.
d) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licen / master sau a adeverin ei în original, din vina
exclusiv a candidatului admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie de admitere, duce la
pierderea locului finan at prin grantul de studii.
e) Înmatricularea candida ilor declara i admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia
Rectorului.
f) Dup aprobarea înmatricul rii, studen ii sunt înscrişi în registrul matricol sub un num r unic valabil
pentru întreaga perioad de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.
Art. 60. Candida ii declara i admişi în urma sesiunii din iulie 2017 (pe locurile f r tax sau pe locuri
cu tax ) care nu s-au înmatriculat în perioada prev zut în Calendarul de admitere, îşi pierd calitatea
de “admis”. La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor r mase libere.
Art. 61. (a) În situa ia în care, dup înmatricul rile din sesiunea iulie 2017, r mân neocupate locuri
subven ionate din fonduri publice se redistribuie în data de 31.07.2017 (dup încheierea
înmatricul rilor în anul I) urm torilor candida i, înmatricula i pe locurile cu tax , în ordinea mediilor
pentru fiecare program, f r redistribuire între specializ ri/ programe.
(b) Candidatul declarat admis pe loc subven ionat la un program de studii, care renun la acesta,
înmatriculându-se pe un loc “cu tax ” la un alt program de studii pentru care i-a exprimat op iunea
prin fi a de înscriere, nu mai are posibilitatea s ocupe un loc subven ionat în anul universitar 20172018.
(c) Dup redistribuire, lista tuturor candida ilor admişi în urma concursului de admitere sesiunea iulie
2017 i înmatricula i la fiecare program de studii se face public prin afişare la avizierul facult ii i
pe site-ul universit ii.
Art. 62. (a) În situa ia în care, dup înmatricul rile din sesiunea iulie 2017 r mân neocupate locuri,
se organizeaz o nou sesiune de admitere în luna septembrie, conform programului din tabelul
1, respectându-se metodologia de desf şurare a examenului de admitere din sesiunea din luna iulie.
(b) Candida ii declara i admişi în urma concursului de admitere organizat în luna septembrie care nu
s-au înmatriculat în perioada prev zut în tabelul 1 îşi pierd aceast calitate, iar locurile r mase libere
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se redistribuie urm torilor candida i care, în urma concursului de admitere, au ob inut cel pu in media
5,00 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program de studii, f r redistribuire între programe de
studii.
(c) Redistribuirea se face în data de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candida ilor admişi prin
redistribuire se face în data de 17 septembrie 2017.
(d) Dup redistribuire, lista tuturor candida ilor admişi în urma concursului de admitere 2017 i
înmatricula i la fiecare program de studii se face public prin afişare la avizierul facult ii.
Art. 63. Candida ii înmatricula i pot s opteze pentru înmatricularea lor prin redistribuire, cu locul
ob inut în urma concursului de admitere, la orice alt program de studii din cadrul facult ii, în condi iile
respect rii cifrelor de colarizare aprobate de ARACIS.
Art. 64. Studen ii admişi pe locuri cu tax , care mai sunt înscrişi şi la alt program de studii, pe locuri
subven ionate, vor prezenta la înmatriculare copie legalizat dup diploma de bacalaureat, plus
adeverin de la facultatea respectiv , în care s se specifice c diploma de bacalaureat se afl la
aceasta în original.
Art. 65. Dup afişarea rezultatelor finale şi constituirea forma iilor de studii, conform structurilor
rezultate in urma concursului de admitere, în limita locurilor‚ „cu tax ” r mase neocupate, se pot
efectua înscrieri şi înmatricul ri, pân la data de 30 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor
prezentei metodologii în leg tur cu provenien a candida ilor şi actele necesare înscrierii şi
înmatricul rii, f r s se constituie noi forma ii de studiu.
Partea a VIII-a
Organizarea şi desf şurarea admiterii la programul de conversie profesional
Art. 66. La programele de conversie profesional se pot înscrie cadrele didactice încadrate în
sistemul de înv mânt preuniversitar care au finalizat cu diplom cel pu in studiile universitare de
licen sau echivalente.
Art. 66. Înscrierile la programul de conversie profesional în domeniul Ştiinţele educaţiei – Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, respectiv în domeniul Psihologie – specializarea Psihologie se fac
la sediul facult ii. Perioada de înscriere este în luna septembrie 2017.
Art. 67. La înscriere, candida ii vor prezenta un dosar con inând urm toarele documente:
– fişa de înscriere;
– diploma de licen sau echivalent , în copie legalizat ;
– foaie matricol (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se va
restitui posesorului);
– diploma de bacalaureat (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul
se va restitui posesorului);
– certificatul de naştere (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul
se va restitui posesorului);
– cartea de identitate (original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se
va restitui posesorului);
– certificatul de c s torie în cazul candida ilor care, dup c s torie, şi-au schimbat numele
(original + copie; dup confruntarea celor dou documente, originalul se va restitui
posesorului);
– 2 fotografii format ¾;
– adeverin prin care s se fac dovada calit ii de cadru didactic activ emis de unitatea
şcolar în care este încadrat;
– adeverin a medical tip.
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Art. 68. Criteriile de admitere la unul dintre programele de conversie profesional sunt:
- Candidatul s fie absolvent cu diplom de licen sau echivalent a unui program de studii
universitare acreditat;
- S fie încadrat în sistemul de înv mânt preuniversitar.
Art. 69. Ierarhizarea candida ilor se va face pe baza mediei aritmetice între media anilor de studiu i
nota/media ob inut la examenul de licen ; în cazuri de egalitate se va face departajarea prin media
ob inut la examenul de Bacalaureat.
Art. 70. Listele candida ilor admişi vor fi avizate de c tre Comisia de admitere şi afişate la sediul
facult ii.
Art. 71. Candida ii declara i admişi la programul de conversie profesional
specializarea pentru care au depus dosar.

vor fi înmatricula i la

Dispoziții finale
Prezenta Metodologie a fost dezb tut i avizat în edin a Consiliului Facult ii de Ştiin e
ale Educa iei, tiin e Sociale i Psihologie din data de 02.02.2017 i revizuit în edin a Consiliului
facult ii, din data de 09.06.2017.

Decan,
Conf. univ. dr. Claudiu LANGA
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