UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

ADMITERE 2017
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă 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, în temeiul 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 licenţă pentru anul universitar 2017-2018 aprobat de
către Senatul Universităţii Spiru Haret (postat pe pagina web a universităţii), în cadrul Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, ADMITEREA se organizează pentru următoarele
programe de studii universitare de licenţă:

 PSIHOLOGIE, forma de învăţământ cu frecvenţă – 200 de locuri.
 PSIHOLOGIE, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă – 125 de
locuri.
 PSIHOLOGIE, forma de învăţământ la distanţă – 75 de locuri.
 PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR,
forma de învăţământ cu frecvenţă – 100 de locuri.

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.
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ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent
de anul absolvirii liceului.
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 licenţă, 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 licenţă, 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 din Uniunea Europeană şi din state terţe au obligaţia să facă dovada
cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a
acestora, după caz.
Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleaşi
dreptrui ca şi ceilalţi candidaţi.
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.

Pentru înscrierea la admitere sunt necesare următoarele documente:
A. Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:


diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau
adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate
depune în copie xerox pe care se certifică conformitatea cu originalul de către
persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la
admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de
o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să
cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de
studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de
bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai
impune prezentarea adeverinţei de absolvire.



copie xerox de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu
originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă
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eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru
cei care urmează a doua facultate);
B. Documente de identificare:




copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
certificatul de naştere, în copie (xerox);

C.




Alte documente:
adeverinţă medicală tip;
3 fotografii 3/4;
dosar plic.

Înscrierea la admitere
Candidaţii la admitere pentru învăţământul de licenţă pot utiliza şi Formularul de
înscriere- preînscriere on-line aflat pe site-ul Universităţii.
Înscrierea-preînscrierea on-line se realizează în perioada 15 ianuarie- 15 septembrie
2017.
Candidaţii care utilizează formularul de înscriere- preînscriere on-line sunt
scutiţi de plata taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de
31.07.2017.
Înscrierea- preînscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute anterior.
Înscrierea- preînscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele
candidatului, de către o altă persoană, pe bază de procură.
Candidaţii care se preînscriu on-line vor prezenta la secretariatele facultăţilor
până la 31 iulie 2017, respectiv 15 septembrie 2017, documentele necesare
pentru înscriere.
Candidaţii care se preînscriu on-line vor confirma locul ocupat până la data de 01
august 2017 (pentru înscriererile din perioada 15 ianuarie – 31 iulie 2017), respectiv 15
septembrie 2017 (pentru înscrierile în perioada 01 august – 15 septembrie 2017). În
situaţia nerespectării acestor termene, candidaţii care se preînscriu on-line vor

pierde locul la admitere.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora şi alte informaţii
din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
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CALENDARUL ÎNSCRIERII LA ADMITERE, DESFĂŞURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR:
 ETAPA I:
 Perioada de înscriere: 01 Iulie – 01 August 2017
 Data afişării candidaţilor admişi/respinşi: 03 August 2017
 ETAPA a II-a1:
 Perioada de înscriere: 04 August - 18 Septembrie 2017
 Data limită de afişare a candidaţilor admişi: 20 Septembrie 2017

Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei.
Facilităţi privind scutirea platei taxei de admitere:
Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, copiii de
pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de pănă la 26 de ani), sunt
scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în
următoarele condiţii:
 candidaţilor fii de personal didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat,
în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează
părintele/părinţii;
 candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu
condiţia să aibă vârsta de pănă la 26 de ani);
 candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia
să aibă vârsta de pănă la 26 de ani).

NOTĂ: Înscrierea la admitere în această perioadă se realizează în condiţiile în care, în prima etapă NU s-a
atins cifra de şcolarizare aferentă fiecărui program de studiu.
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DESFĂŞURAREA ADMITERII
Concursul de admitere are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor
cognitive ale candidatului pe baza unei grile de evaluare.
Comisia de concurs completează grila de evaluare a candidatului prin consemnarea
rezultatelor testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.
De asemenea, în cadrul concursului de admitere candidaţii completează o fişăchestionar.
Fişa-chestionar este analizată, validată, notată şi semnată de către comisia de concurs.
Media generală de admitere şi ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma
concursului se face ţinându-se seama de următoarele criterii:

- Nota obţinută la verificarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive
(60%);
- Media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).
Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai
mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 50 de
puncte.
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a
notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la programul de studii de la facultatea unde aceştia au
candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate,
rezultatele obţinute la testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.
Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi se are în vedere pentru a nu se depăşi cifra de
şcolarizare alocată fiecărui program de studii universitare de licenţă.

Decan,
Conf. univ. dr. Beatrice Manu
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