UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE 2017
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în cadrul programelor de studii universitare de masterat ale
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea Spiru Haret
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiilor Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru
anul universitar 2017-2018, potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret şi în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a admiterii la programele oferite în
ciclurile de studii universitare de master pentru anul universitar 2017-2018 aprobat de către
Senatul Universităţii Spiru Haret, în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
ADMITEREA se organizează pentru următoarele programe de studii universitare de master
(Ciclul II Bologna):





PSIHOLOGIE
JUDICIARĂ
ŞI
VICTIMOLOGIE1,
2 ani/4 semestre, forma de învăţământ cu frecvenţă (120 credite);
PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ2,
2 ani/4 semestre, forma de învăţământ cu frecvenţă (120 credite);
PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE3, 2 ani/4 semestre, forma de
învăţământ cu frecvenţă (120 credite).

Pentru programul masteral Psihologie judiciară şi victimologie au întâietate candidaţii care au absolvit studii
universitare de licenţă cu profil socio-uman: psihologie, sociologie, drept, asistenţă socială, antropologie.
2
Pentru programul masteral Psihologie clinică şi intervenţie psihologică au întâietate candidaţii care au absolvit
studii universitare de licenţă cu profil socio-uman: psihologie, medicină, ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială.
3
Pentru programul masteral Psihologie Organizaţionaţă şi Managementul Resurselor Umane au întâietate
candidaţii care au absolvit studii universitare de licenţă cu profil socio-uman: psihologie, sociologie, ştiinţe
economice, ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, drept.
1

1

În conformitate cu H.G. 595/2015 publicată în M.O. nr.595 bis/06.08.2015,
numărul de locuri pentru domeniul de studii universitare de master - domeniul Psihologie,
în cadrul Universităţii Spiru Haret, este de 150.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea la concursul de admitere se desfăşoară la sediul Facultăţii (Strada Fabricii, nr.
46G, Sect. 6, Bucureşti), precum şi alte spaţii de învăţământ ale Universităţii unde este organizat
serviciul de secretariat.
La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida:
 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul
de studii universitare de master, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
 Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în ciclul de
studii universitare de master, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor
bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de
ministerul de resort.
 Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia
de specialitate din cadrul ministerului de resort.
 La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română,
cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a
românilor de pretutindeni, după caz.
 Competenţele lingvistice ale candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limba
română care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere eliberate de instituţii de
învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, se face de
către o comisie stabilită prin Decizia rectorului şi constituită din cadre didactice de la
Facultatea de litere.
 Certificarea competenţelor lingvistice pentru candidaţii la programele de studii
şcolarizate într-o limbă de circulaţie internaţională care nu prezintă acte de studii
necesare la însciere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din
străinătate, cu predare în limba respectivă, se face de către o comisie stabilită prin
Decizia rectorului şi constituită din cadre didactice de la Facultatea de litere.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituţiile de învăţământ care le oferă.
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 Pentru
înscrierea
la
admitere,
candidatul
depune
la
sediul
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei un dosar de înscriere care
cuprinde:
 cerere tip de înscriere la admitere;
 diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului
de licenţă pentru promoţia 2017;
 foaie matricolă/supliment la diplomă sau situaţie şcolară a programului de
licență absolvit (copie xerox);
 diploma de bacalaureat (copie xerox);
 curriculum vitae;
 eseu scris cu privire la motivaţia opţiunii, în limita a 2-5 pagini;
 certificat de naştere (copie xerox);
 certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie xerox);
 copie simplă/xerox a buletinului/cărţii de identitate;
 adeverinţă medicală;
 3 fotografii 3/4.
 Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de master se
percepe o taxă de 110 lei, stabilită de Consiliul de administraţie al Universităţii
Spiru Haret.
Copii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, cu vârsta
de cel mult 26 ani, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.
Scutirea de la plata taxei de înscrie se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile
de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea părinţii candidaţilor.

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA ADMITERE
 Perioada de înscriere: 01 Iulie – 13 Septembrie 2017
Candidaţii la admitere pentru învăţământul de master pot utiliza şi
formularul de însciere- preînscriere on-line, aflat pe site-ul universităţii şi al
facultăţii.
Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-31.07.2017.

Candidaţii care utilizează formularul de preînscriere on-line sunt scutiţi de
plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de
31.07.2017.
Candidaţii care se preînscriu on-line vor prezenta la secretariatele
facultăţilor, până la 31 iulie 2017, documentele necesare pentru înscriere.
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DESFĂŞURAREA ADMITERII
Concursul de admitere pentru studiile universitare de master are drept scop testarea
cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidaţilor.
Admiterea la studiile universitare de master constă în:
a) Analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de
înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condiţiilor de legalitate;
b) Interviu în cadrul căruia Comisia de admitere evaluează cunoştinţele şi capacităţile
cognitive ale candidatului: motivaţia opţiunii pentru programul de studii de masterat,
activitatea profesională, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată; informare bibliografică
în domeniul programului masteral (cunoştinţe fundamentale în domeniul de studii);
abilităţile candidatului pentru cercetarea ştiinţifică; abilităţi de comunicare; gândire
sintetică.
Prestaţia candidatului la interviu se apreciază de către Comisia de admitere prin notă de la
1 (unu) la 10 (zece).

Interviul de admitere se va desfăşura la sediul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în data de 14 septembrie 2017.

 Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere, care obţin
rezultate identice se face ţinându-se seama de media generală obţinută la examenul de
licenţă.

Decan,
Conf. univ. dr. Beatrice Manu
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