PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ CU FRECVENȚĂ
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2022
DOMENIUL PSIHOLOGIE
I.

CALENDAR ADMITERE
ÎNSCRIERI ONLINE
Perioada: 5 iulie, ora 9:00 - 17 iulie 2022, ora 14:00
Important !!! Înscrierea se efectuează online, pe platforma dedicată:
https://admitereonline.unibuc.ro/
Adresa de contact: admitere@fpse.unibuc.ro
22-23 iulie 2022

25-26 iulie 2022
II.

Susținere examen admitere (programe de master Psihologie)

Afişare rezultate provizorii

MODALITATE DESFĂȘURARE EXAMEN/PROBE CONCURS - IULIE-SEPTEMBRIE 2022
Tipul de probă: Examen oral, cu prezență fizică.
Susținere examen admitere – Proba orală : 22 - 23 iulie 2022
IMPORTANT!
Conform Hotărârii Senatului UB, un program de studii universitare de master poate funcționa dacă
există un număr de minimum 20 de candidați admiși (cu confirmarea locului ocupat) după finalizarea sesiunilor
de admitere iulie-septembrie 2022.
Examenul de admitere se desfășoară pe programe de studii.
Nr.
crt.

Programe de studii

Proba de
concurs

1.

Modalitate
susținere
examen
admitere

Psihologie clinică –
evaluare şi
intervenţie
terapeutică (PC)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihologia clinică și
psihoterapia
copilului și familiei
(PCCF)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

2.

Tematică

Tulburările din spectrul schizofreniei si alte tulburări
psihotice
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite
Tulburările depresive
Tulburările anxioase
Tulburările disociative
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările înrudite
Tulburări legate de consumul de alcool
Tulburările de personalitate
Bibliografie :
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică
a Tulburărilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 87-234, 291328, 490-503, 645-684)
Tulburările din spectrul schizofreniei ți alte tulburări
psihotice
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite
Tulburările depresive
Tulburările anxioase
Tulburările disociative
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările înrudite
Tulburări legate de consumul de alcool
Tulburările de personalitate
Tulburări asociate traumei și factorilor de stres

Nr.
crt.

Programe de studii

Proba de
concurs

Modalitate
susținere
examen
admitere

3.

Psihodiagnoză,
psihoterapie
experiențială
unificatoare (PEU)
și dezvoltare
personală

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihologia sănătății
– Cercetare Clinică
şi Optimizare
Comportamentală
(PSCOC)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihologia traumei –
evaluare clinică și
intervenție
terapeutică (PT)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

4.

5.

Tematică

Bibliografie:
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică
a Tulburărilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 87-234, 291328, 490-503, 645-684)
Tulburările depresive
Tulburările anxioase
Tulburările disociative
Tulburarea cu simptome somatice si tulburările înrudite
Tulburări legate de consumul de alcool
Tulburările de personalitate
Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personală
Orientări și metode în psihoterapie
Etica în psihoterapie
Terapia centrată pe persoană
Gestalt terapia
Psihodrama clasică
Analiza Existențială
Terapia Unificării
Bibliografie:
DSM-5, Manual de Diagnostic si Clasificare Statistica
a Tulburărilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 87-234, 291328, 490-503, 645-684)
Mitrofan, I. (coord) (2005), Orientarea experienţială în
psihoterapie, ed. SPER, București: Preambul, Cap: 1,
Cap: 2, Cap: 3, Cap. 4, Cap: 9
Mitrofan, I, Psihoterapie (repere teoretice,
metodologice şi aplicative) (2008) ed. SPER,
București: Cap 1. pag. 14-23, Cap 6. pag. 82-166
Tulburările din spectrul schizofreniei și alte tulburări
psihotice
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite
Tulburările depresive
Tulburările anxioase
Tulburările disociative
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările înrudite
Tulburări legate de consumul de alcool
Tulburările de personalitate
Bibliografie:
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică
a Tulburărilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 87-234, 291328, 490-503, 645-684)
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.
Tulburări ale dispoziției afective
Tulburări de personalitate si tulburări ale obiceiurilor și
impulsurilor
Retardarea mentală
Stadiile dezvoltării – teorii, mecanisme și factori
explicativi
Problematica atașamentului
Procesul identificării la copil
Specificul psihologic al adolescenței
Bibliografie:
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.
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6.

Psihologie
educațională și
consiliere
psihologică (PECP)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Terapii cognitivcomportamentale
(TCC)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihoterapie
focalizată pe emoții
(PFE)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihologie
organizațională și
managementul
resurselor umane
(POMRU)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

7.

8.

9.

Tematică

Golu, F. (2015). Manual de Psihologia Dezvoltării.
București: Ed. Polirom.
Tulburări ale dispoziției afective
Tulburări de personalitate si tulburări ale obiceiurilor și
impulsurilor
Retardarea mentală
Stadiile dezvoltării – teorii, mecanisme și factori
explicativi
Problematica atașamentului
Procesul identificării la copil
Specificul psihologic al adolescenței
Bibliografie:
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.
Golu, F. (2015). Manual de Psihologia Dezvoltării.
București: Ed. Polirom.
Tulburările din spectrul schizofreniei și alte tulburări
psihotice
Tulburarea bipolară și tulburările înrudite
Tulburările depresive
Tulburările anxioase
Tulburările disociative
Tulburarea cu simptome somatice și tulburările înrudite
Tulburări legate de consumul de alcool
Tulburările de personalitate
Bibliografie:
DSM-5, Manual de Diagnostic și Clasificare Statistică
a Tulburărilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Callisto, 2016 (pag. 87-234, 291328, 490-503, 645-684)
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.
Tulburări ale dispoziției afective
Tulburări de personalitate si tulburări ale obiceiurilor și
impulsurilor
Retardarea mentală
Stadiile dezvoltării – teorii, mecanisme și factori
explicativi
Problematica atașamentului
Procesul identificării la copil
Specificul psihologic al adolescenței
Bibliografie:
ICD 10/ Clasificarea Tulburărilor Mentale şi de
Comportament. Descrieri clinice și îndreptare
diagnostice. (2016). București: Editura Trei.
Golu, F. (2015). Manual de Psihologia Dezvoltării.
București: Ed. Polirom.
Recrutarea și selecția personalului
Analiza muncii
Integrarea și cariera în organizații
Comunicarea organizațională
Motivarea organizațională
Bibliografie:
Pânișoară G., & Pânișoară I. O.(2005), Motivarea
eficientă. Iași: Polirom
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2006), Integrarea in
organizații. Iași: Polirom

Nr.
crt.

Programe de studii

Proba de
concurs

Modalitate
susținere
examen
admitere

10.

Psihologia muncii,
transporturilor și
serviciilor (PMTS)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Sănătate
ocupațională și
performanța resursei
umane (SOPRU)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

Psihologie aplicată
în domeniul
securităţii naţionale
(PADSN)

Probă orală din
tematică
Criterii
departajare:
1.medie licență
2.medie ani
studii licență

fizic

11.

12.

Tematică

Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2005), Managementul
resurselor umane (ed. II). Iași: Polirom
Spector, P. E. (2006). Industrial and organizational
psychology: Research and practice (4th ed.). Hoboken,
NJ: J. Wiley & Sons
Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie
organizațional-managerială (vol. 1, 2). Iași: Polirom.
Recrutarea și selecția personalului
Analiza muncii
Integrarea și cariera în organizații
Comunicarea organizațională
Motivarea organizațional
Bibliografie:
Chraif, M., Aniței, M. (2011). Metoda interviului în
psihologia organizațională și a resurselor umane, Iași:
Polirom, Capitolele 2 (Interviul de selecție în
psihologia muncii. Formele interviului) și 4
(Construirea și clasificarea întrebărilor).
Pânișoară G., & Pânișoară I. O.(2005), Motivarea
eficientă. Iași: Polirom
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2006), Integrarea in
organizații. Iași: Polirom
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2005), Managementul
resurselor umane (ed. II). Iași: Polirom
Spector, P. E. (2006). Industrial and organizational
psychology: Research and practice (4th ed.). Hoboken,
NJ: J. Wiley & Sons/
Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie
organizațional-managerială (vol. 1, 2). Iași: Polirom
Recrutarea și selecția personalului
Atitudini și emoții în organizații
Comunicarea organizațională
Stres, starea de bine în organizații
Motivarea organizațională
Bibliografie:
Landy, F. J., & Conte, J. M. (2013).
Work in the 21st century: An introduction to industrial
and organizational psychology (4th ed.). Hoboken, NJ,
US: John Wiley & Sons
Inc.
Muchinsky, P. M. (2010). Psychology Applied to
Work (8th ed.).Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
Spector. P. E. (2016). Industrial and Organizational
Psychology: Research and Practice, 7th Edition:
Researchand Practice. Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons.
Recrutarea și selecția personalului
Analiza muncii
Integrarea și cariera în organizații
Comunicarea organizațională
Motivarea organizațională
Bibliografie:
Pânișoară G., & Pânișoară I. O.(2005), Motivarea
eficientă. Iași: Polirom
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2006), Integrarea in
organizații. Iași: Polirom
Pânișoară G., & Pânișoară I.O.(2005), Managementul
resurselor umane (ed. II). Iași: Polirom
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Tematică

Spector, P. E. (2006). Industrial and organizational
psychology: Research and practice (4th ed.). Hoboken,
NJ: J. Wiley & Sons
Zlate, M. (2004, 2007) Tratat de psihologie
organizațional-managerială (vol. 1, 2). Iași: Polirom.

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI
1. La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență
sau diploma echivalentă cu aceasta.
2. La admitere pot candida si cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare
3. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2022, absolvenţi cu
diplomă de licenţă din orice domeniu.
Notă: Pentru a avea drept de liberă practică în profesia de psiholog este necesar a îndeplini condițiile
prevăzute în Legea 213/2004.
TAXĂ ADMITERE
250 lei /program de studii

Taxa de admitere se achită în contul facultății deschis la BCR – RO 51 RNCB 0076010452620069.
Dovada achitării plății (chitanța) se va încărca pe platforma de înscriere online la secțiunea specifică. În cazul în
care candidații se înscriu la mai multe programe de studii universitare de master, se va achita taxa totală (250 de
lei x nr. programe de studii), iar pe chitanță se vor menționa acronimele programelor pentru care se efectuează
înscrierea. În platforma de înscriere se încarcă un singur document (jpeg., pdf.)

CLASIFICARE
Clasificarea se face după principiul „MEDIA ÎNAINTEA OPȚIUNII (BUGET/TAXĂ)”.
Candidații trebuie să specifice opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ și TAXĂ (pot opta pentru
ambele doar candidații eligibili).
IMPORTANT!!!
Candidații care au absolvit un alt program de master pe locuri de la buget (2 ani de studii finanțați de la
bugetul de stat) pot bifa la înscriere doar opțiunea TAXĂ.
Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, până la completarea locurilor
disponibile - buget/taxă. Media minimă de admitere este 6.00 (șase).
IMPORTANT!!!
La finalul anului I de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție
de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc
la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.
ETAPE CLASIFICARE ADMITERE
1. Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform
principiului „media înaintea opțiunii”.

- Candidații declarați ADMIS vor face confirmarea* locului ocupat în perioada specificată la afișarea
rezultatelor.
- Candidații care se vor afla pe lista de AȘTEPTARE vor avea posibilitatea ocupării unui loc la
programul de studii pentru care au candidat, în măsura în care vor rămâne locuri neocupate după
confirmare, conform anunțurilor care vor însoți listele cu rezultatele concursului de admitere.
* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE, INDIFERENT DE FORMA DE
FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !
Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse
la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului
de admitere.
Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.
IMPORTANT !
DOCUMENTE NECESARE DOSAR CANDIDAT
•
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – original și copie;
•
diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta– original și copie,
•
documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în
vigoare (CNRED) (dacă este cazul) – original și copie;
•
Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2022) –
original și copie;
•
certificat de naștere– original și copie;
•
certificat de căsătorie (unde este cazul) – original și copie;
•
document justificativ pentru apartenența la o categorie specifică (rom). Pentru candidații care optează
pentru acest tip de loc: cerere + adeverință de apartenență la etnia romă - original.
•
adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează -original;
•
trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);
•
CI/pașaport în copie lizibilă.
•
dosar plic alb.
Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master se adaugă :
- adeverința ( original)din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu
specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe
parcursul școlarității.
Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:
- diploma de master– original și copie ;
- adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit
bursă pe parcursul școlarității - original.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va
prezenta unul din următoarele documente:
•
certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
•
adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație) - original;
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legalioriginal;
•
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii
legali ai candidatului- original.

