
Admitere Master Septembrie 2022
Înscrieri: 5 - 9 septembrie 2022 (între orele 9,00 - 14,00) prin prezentare fizică, la
sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9. 
Afișarea listelor candidaților înscriși și programarea interviului: 12 septembrie 2022
Concurs de admitere (interviu): 13 septembrie 2022 (Interviul se va desfășura prin
prezență fizică).
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2022
Depunerea eventualelor contestații: 15 septembrie 2022 
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 septembrie 2022
Confirmarea locului*: 15, 16, 19 si 20   septembrie 2022
Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2022

Locuri disponibile:

Domeniul de 
master

Programul de studii universitare de 
master

Locuri la
BUGET

LOCURI la
buget pentru

romi

Locuri cu
TAXA 

Sociologie
Antropologie, dezvoltare comunitara si 
regionala

12 0 53

Sociologie Devianta sociala si criminalitate 0 1 39
Sociologie Managementul resurselor umane 0 1 22
Sociologie Sociologia consumului si marketing 21 0 48
Sociologie Sondaje de opinie, marketing si publicitate 8 0 47
Sociologie Studii de securitate 8 1 34
Sociologie Cercetare sociologica avansata 8 0 33
Sociologie Research in Sociology 4 0 35

Sociologie
Politici publice si management in 
administratia publica

12 0 53

Asistenta soc. Consiliere in asistenta sociala 0 0 33

Asistenta soc. Grupuri de risc si servicii sociale de suport 0 0 39

Asistenta soc.
Managementul serviciilor sociale si de 
sanitate

0 1 39

Asistenta soc.
Prevenirea si combaterea consumului ilicit 
de droguri

7 1 49

Asistenta soc. Probatiune 2 0 48

  TOTAL 82 5 572
* taxele si condițiile de admitere (con inutul dosarului, metodologia de admitere) sunt aceleasi ca i in ț ș
sesiunea iulie 2022.
CRITERII DE ADMITERE – SESIUNEA septembrie2022
* Media de admitere la master se calculează astfel: 
M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:
1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta (  Media anilor de studii +  Media de licentă: 2
– medie- )
2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase) 
CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licen ăț
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.



 ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:
 dosar plic;
 fi ă tip de înscriere;ș
 eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică 
programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);
 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată 
conform cu originalul;
 diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverin ă de ț
licen ă pentru promo ia 202ț ț 2 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media 
anilor de studii (pentru absolvenţii din 2022);
 documentul de recunoa tere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform ș
legisla iei în vigoare la data înscrierii;ț
 certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 2 fotografii tip buletin de identitate;
 adeverin ă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;ț
 I /C.I sau pa aport în copie;ș
 chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul 
de admitere este de 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei a doua i 50 lei următoarele ș
înscrieri i se achită la sediul facultă ii sau onlineș ț  în contul RO47RNCB0076010452620044 
deschis la sucursala BCR sector 5 Bucure tiș .

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va 
prezenta unul din următoarele documente:
Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere

 Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părin ilor (în cazul celor orfani de ambii ț
părin i);ț
 Adeverin ă de la casa de copii (în cazul celor afla i în această situa ie);ț ț ț
 Adeverin ă din care să rezulte calitatea de personal didactic i didactic auxiliar aflat în ț ș
activitate sau pensionat , a sus inătorilor legali;ț
 Adeverin ă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucure ti ț ș
pentru sus inătorii legali ai candidatului.ț
 candida ii de etnie romă care se înscriu pe locurile speciale (destinate romilor), vor completaț
dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenen a etnică ț
 Atestatul de recunoa tere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direc ia deș ț
specialitate din cadrul M.E.C.;
 INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE 
CANDIDATULUI, I DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DEȘ  PROCURĂ.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE 
FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.


