Forme de concurs pentru admiterea la studiile universitare de master
Facultatea

Administraţie
și Afaceri

Specializarea

Forma de concurs

Administraţie Publică și
Eficienţa Sistemului Administrativ

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Administrarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Administrarea Relaţiilor Publice și
Asistenţă Managerială

70% media generală a anilor de studii de licenţă
30% media examenului de licenţă

Administrarea Politicilor Publice
în Uniunea Europeană

70% media generală a anilor de studii de licenţă
30% media examenului de licenţă

Managementul achiziţiilor publice

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Managementul Crizelor

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii

70% media generală a anilor de studii de licenţă
30% media examenului de licenţă

Consultanţă în afaceri

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Administraţie
și Afaceri

Business Consulting

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Economie comportamentală /
Behavioural Economics (Interdisciplinar cu Psihologie)

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Marketingul Strategic și Managementul Vânzărilor

50% media generală a anilor de studii de licenţă
50% media examenului de licenţă

Biochimie şi biologie moleculară
Biologie medicală
Neurobiologie
Genetică aplicată și biotehnologie
Microbiologie aplicată și imunologie
Biologie

Applied biochemistry and molecular biology
Applied bioinformatics for life science
Biochimie clinică aplicată
Laborator medical
Bioinformatică medicală
Managementul integrat al capitalului natural*
Sustenability of socio-ecological systems*

Proba 1 – examen scris (faţă în faţă sau online)
Proba 2 – interviu (faţă în faţă sau online)

Chimia Medicamentelor și Produselor Cosmetice

Biomolecule
Chimie

Chemistry of Advanced Materials

Media generală de admitere să se calculeze ca medie între media
obţinută la examenul de licenţă [(proba scrisă+ proba orală)/2] și
media anilor de studii de licenţă [( I+ II+ III)/3]
Criterii de departajare în cazul mediilor egale:
I. Media examenului de licenţă;
II. Media generală a anilor de studii de licenţă
Probă de competenţă lingvistică – engleză, eliminatorie, ce se
va desfășura online; proba va fi notată cu ADMIS/RESPINS +
Media generală de admitere să se calculeze ca medie între media
obţinută la examenul de licenţă [(proba scrisă+ proba orală)/2] și
media anilor de studii de licenţă [( I+ II+ III)/3]
Criterii de departajare în cazul mediilor egale:
I. Media examenului de licenţă;
II. Media generală a anilor de studii de licenţă.

Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Drept

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internaţional public
Dreptul Uniunii Europene
Ştiinţe penale
Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Concurs de admitere la 2 discipline

Dreptul urbanismului şi al amenajării teritoriului

Drept

Master profesional de drept european şi
internaţional al afacerilor

Arbitrajul internaţional

Examen oral din tematică și bibliografia anunţate
Proba nr. 1: de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu
admis/respins: examen oral în limba franceză
Proba nr. 2: examen oral în limba franceză
O probă de competenţă lingvistică (limba engleză), eliminatorie,
notată cu admis/respins (examen oral în limba engleză ); O probă
scrisă tip grilă (în limba engleză)

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/
Physics of Advanced Materials and Nanostructures
Fizică medicală
Fizica mediului şi a polimerilor ecologici
Fizică

Fizică teoretică şi computaţională/Theoretical and
Computational Physics
Fizica atomului, nucleului,
particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii
Optică, laseri şi aplicaţii
Surse de energie regenerabile şi alternative
(interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Interviu

Filosofie

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

ONLINE; Media de admitere = Media aritmetică dintre nota
acordată pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a
studiilor de licenţă

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

ONLINE; Media de admitere = Media aritmetică dintre nota
acordată pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a
studiilor de licenţă

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor
internaţionale

ONLINE; Media de admitere = Media aritmetică dintre nota
acordată pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a
studiilor de licenţă

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii

ONLINE; Media de admitere = Media aritmetică dintre nota
acordată pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a
studiilor de licenţă

Filosofie analitică (în limba engleză)/
Analytic Philosophy
Istoria artei si filosofia culturii
(interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)
Philosophy, Politics and Economics

ONLINE; Calificativ admis/respins la verificarea competenţelor
lingvistice de limbă engleză;
Media de admitere = Media aritmetică dintre nota acordată
pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a studiilor de
licenţă
Vezi modalitatea la Facultatea de Istorie
ONLINE; Calificativ admis/respins la verificarea competenţelor
lingvistice de limbă engleză; Media de admitere = Media
aritmetică dintre nota acordată pentru scrisoarea de intenţie și
media de finalizare a studiilor de licenţă

Filosofie și gândire critică

Filosofie

Administrarea afacerilor
(interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)
Management intercultural
Comunicare și studii interculturale

ONLINE; Media de admitere = Media aritmetică dintre nota
acordată pentru scrisoarea de intenţie și media de finalizare a
studiilor de licenţă
ONLINE; Calificativ admis/respins la verificarea competenţelor
lingvistice de limbă engleză; Media de admitere = Media
aritmetică dintre nota la Scrisoarea de motivaţie și nota la
Interviul desfășurat online

Geofizică aplicată/ Applied geophysics
Evaluarea bazinelor de sedimentare
și a resurselor minerale
Geologie și
geofizică

Inginerie geologică și geotehnică ambientală
Geobiologie aplicată în
conservarea patrimoniului natural și cultural

40% – media anilor de studii
(obţinută pe perioada studiilor universitare de licenţă) .
60% – media obţinută la examenul licenţă/diplomă

Geofizică
Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru
Geografie

Gestiunea spaţiului turistic și servicii de ospitalitate
Geografie aplicată și dezvoltare regională
Climatologie și resurse de apă

70% media anilor de studii
30 % media examenului de licenţă

Managementul resurselor și activităţilor turistice
Planificare teritorială și
managementul localităţilor urbane și rurale
Sisteme informaţionale geografice
Geografie

Managementul dezastrelor
Geodemografie și vulnerabilităţi socio-teritoriale

70% media anilor de studii
30 % media examenului de licenţă

Dezvoltare teritorială inteligentă
Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă
Evaluarea integrată a stării mediului
Campanii de comunicare în publicitate și relaţii
publice

Jurnalism
și Știinţele
Comunicării

Comunicare și resurse umane

Jurnalism politic

1. Proba scrisă – proiect practic – o soluţie de comunicare pentru o
situaţie actuală din România. Se va depune la înscrierea online.
2. Proba orală – interviu online– motivaţia alegerii masteratului
+ întrebări din proiectul practic.
Proba scrisă: propunere de proiect de cercetare (circa 12000 de
semne) din profilul programului masteral, conform ghidului de
redactare de pe site, trimis la înscrierea online.
1. Proba scrisă: propunere de proiect de cercetare sau practic din
profilul programului masteral. Proiectul va fi depus ONLINE la
un link furnizat pe website la începutul perioadei de înscriere.
2. Proba orală: susţinerea proiectului ONLINE

Jurnalism tematic

Managementul instituţiilor mass-media

Jurnalism
și Știinţele
Comunicării

1. Proba scrisă: un eseu motivaţional privind dezvoltarea
profesională prin intermediul acestui program de masterat.
Eseul va fi depus online
2. Proba orală ONLINE: analiza unei informaţii din actualitatea
socială, politică sau culturală
1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul
programului masteral. Se depune la înscrierea ONLINE
2.Proba orală online: interviu.

Mass-media, dezvoltare, societate
(în limba franceză – Medias, developpement, societe)

Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul
programului masteral (depus ONLINE în momentul înscrierii)
Proba orală: interviu online.
Examenul se desfăşoară integral în limba franceză.
Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba
de cunoaștere a limbii străine, notată cu calificativ: admis/vs/
respins (online).

Media, comunicare publică și globalizare (în limba
engleză) – Media, Public Communication and
Globalization

1. Proba scrisă: proiect de cercetare sau practic din profilul
programului masteral. Lucrarea se va depune ONLINE odată cu
dosarul de înscriere
2. Proba orală: interviu online, proba de competenţă lingvistică

Producţie multimedia și audiovideo

Teorii și metode de cercetare în știinţele comunicării

Proba scrisă: propunere de proiect de cercetare sau practic din
profilul programului masteral. Se va depune online
Proba orală: susţinerea online a proiectului și motivarea
participării la acest masterat
Proba scrisă: Proiect de cercetare în știinţele comunicării (2000
cuvinte) care va fi depus la înscrierea online

Jurnalism
și Știinţele
Comunicării

Istoria ideilor, mentalităţilor şi a culturii de masă
(master în colaborare cu Facultatea de Istorie)

Scrisoare de intenţie (cu trimitere la interese de cercetare și
realizări anterioare)
Media anilor de studiu (nivel licenţă)
Cele două elemente vor avea pondere egală în stabilirea mediei
de admitere

Interfeţe culturale în preistorie și antichitate
Istorie și politică militară în România sec. XIX–XXI
Politică și societate în secolul XX
Istoria comunismului în România
Istoria artei şi filosofia culturii
Istorie

Studii medievale
Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea
contemporană
Istoria ideilor, mentalităţilor şi a culturii de masă
Experimente ale modernităţii
Tehnici diplomatice

Scrisoare de intenţie (cu trimitere la interese de cercetare și
realizări anterioare)
Media anilor de studiu (nivel licenţă)
Cele două elemente vor avea pondere egală în stabilirea mediei
de admitere.

Studii literare
Teoria și practica editării

Probă orală (faţă în faţă sau online) (interviu pe baza bibliografiei
orientative anunţate)

Studii avansate în lingvistică –
structura și funcţionarea limbii române

Depunerea unui proiect de cercetare în domeniul limbii române
și susţinerea lui în faţa comisiei (faţă în faţă sau online)

Didactici ale disciplinelor filologice
Litere

Probă orală (faţă în faţă sau online) – (interviu și discuţie pe baza
tematicii și bibliografiei ce vor fi anunţate pe site-ul www.litere.ro)

Cultură și civilizaţie ebraică
Etnologie, antropologie culturală și folclor
Cultură și politică în context european și
internaţional
Teoria și practica imaginii (TPI)
Societate, multimedia, spectacol (SMS)

CV și text în care să se argumenteze interesul pentru acest
masterat și interviu (faţă în faţă sau online) care constă într-o
prezentare orală pe o temă la alegere din cele indicate; criteriu
de departajare – media obţinută la examenul de licenţă
Lucrare menită să demonstreze capacitatea de sinteză a
candiadatului ce se depune odată cu dosarul de înscriere
Susţinerea (faţă în faţă sau online) unui proiect de cercetare în
domeniu (proiectele se depun la înscriere)
Probă orală (al cărei rezultat se cumulează cu media de la
examenul de licenţă – ½ din media totală) – faţă în faţă sau online
Probă orală (Interviu pe baza unui formular de aplicaţie)
(faţă în faţă sau online)

Modele de comunicare și relaţii publice
Scrisoare de intenţie, CV și interviu (faţă în faţă sau online)
Consultanţă și expertiză în publicitate
Litere
Gestionarea informaţiei în societatea contemporană
Managementul informaţiei și al documentelor
Cultura și limbajul organizaţiilor europene

Formarea interpreţilor de conferinţă
Limbi și
Literaturi
Străine

Portofoliu cu realizări personale și profesionale și interviu (faţă
în faţă sau online)
Probă orală (faţă în faţă sau online) (interviu pe baza bibliografiei
anunţate și a unei scrisori de intenţie)
Admitere pe baza mediei de la examenul de licenţă
Examen online, după formula de mai jos:
1. Probă orală de traducere la prima vedere (probă comună cu
MTSST)
2. Proba orală de aptitudini (interpretare consecutivă fără luare de
notiţe)

Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicaţii

1. dosar (CV, rezumatul lucrării de licenţă, scrisoare de motivaţie
– toate în limba engleză)
2. interviu online

Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi

Interviu prin videoconferinţă (probă orală) legat de proiectul
depus la dosarul de înscriere

Studii americane
Studii culturale britanice

Interviu online
Interviu online (cu scrisori de recomandare prealabile)

Studii est asiatice
Studii franceze și francofone
Traducere specializată și studii terminologice

Limbi și
Literaturi
Străine

Interviu prin videoconferinţă pentru verificarea nivelului de
limbă și prezentarea proiectului (probă orală)
Dosar (conţinând proiect de cercetare) + interviu online
Examen online dupa formula: probă de traducere la prima
vedere la cele două limbi cu care concurează (proba comună cu
MEFIC)

Traducerea textului literar contemporan

Proba dosar, care va cuprinde:
– cv complet [școli absolvite, medii]
– o poveste scrisă de candidat, de 1.000 cuvinte [2 pagini A4]
pe două coloane, una în română și alta traducerea acesteia în
engleză

Traductologie latino romanică

Interviu prin videoconferinţă pentru verificarea nivelului de
limbă și prezentarea proiectului (probă orală)

Studii Hispanice

Studii religioase – texte și tradiţii
Strategii comunicaţionale interculturale – literare și
lingvistice

Interviu prin videoconferinţă:
1. probă orală de traducere directă la prima vedere;
2. prezentarea unui proiect de cercetare însoţit de o bibliografie
minimală care să definească interesele de formare ale
candidatului.
(Nu este obligatorie anexarea acestui proiect la dosarul de
admitere.)
Dosar + interviu online

Digital Humanities
Limbi și
Literaturi
Străine

Limba Rusă Aplicată

Dosar (CV, rezumatul lucrării de licenţă – max. 2 pagini, scrisoare de
motivaţie, certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză
eliberat de către instituţiile abilitate) + interviu online
Dosar + interviu online (în limba rusă)

Studii Balcanice

Dosar + interviu online

Studii Medievale

Admitere organizată de Facultatea de Istorie

Studii culturale slave: Rusia și ţările slave din Europa
Centrală și de Est

Dosar + interviu online

Matematică didactică
Probabilităţi și statistică în finanţe și știinţe
Studii avansate în matematică /
Advanced Studies in Mathematics
Matematică şi
Informatică

Algebră, geometrie și criptografie /
Algebra, geometry and criptografie
Analiză matematică și aplicaţii
Baze de date și tehnologii software IF
Baze de date și tehnologii software IFR
Știinţa datelor / Data Science

Probele de concurs sunt :
– 40% Nota la analiza dosarului și 60% Nota la proba orală (faţă
în faţă sau online).
Candidaţii a căror lucrare de licenţă nu se încadrează în
domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia
Informaţiei, vor pregăti o listă de 4 subiecte din domeniul
masterului.
Candidaţii care se înscriu la programe în limba engleză trebuie
să deţină un certificat de competenţă lingvistică pentru limba
engleză eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul
Educaţiei și Cercetării. Aceste certificate pot fi eliberate și de
Centrul de Limbi Străine al Universităţii din București

Inginerie software
Inteligenţă artificială / Artificial Intelligence
Matematică şi
Informatică

Sisteme distribuite
Securitate și logică aplicată / Security and Applied
Logic
Procesarea limbajului natural /Natural Language
Processing

Probele de concurs sunt :
– 40% Nota la analiza dosarului și 60% Nota la proba orală (faţă
în faţă sau online).
Candidaţii a căror lucrare de licenţă nu se încadrează în
domeniile Informatică, Matematică, Calculatoare și Tehnologia
Informaţiei, vor pregăti o listă de 4 subiecte din domeniul
masterului.
Candidaţii care se înscriu la programe în limba engleză trebuie
să deţină un certificat de competenţă lingvistică pentru limba
engleză eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul
Educaţiei și Cercetării. Aceste certificate pot fi eliberate și de
Centrul de Limbi Străine al Universităţii din București

Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică
Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului,
cuplului și a familiei
Psihologie
și Știinţele
Educaţiei

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială
unificatoare (PEU) și dezvoltare personală
Psihologia sănătăţii – Cercetare Clinică şi Optimizare
Comportamentală
Psihotraumatologie și asistare psihologică
Psihologie organizaţională şi managementul
resurselor umane

1. Media generală a anilor de studii universitare de licenţă: 50%
2. Dosar academic: 50%
Criteriu departajare – media examenului de licenţă

Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane
Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
Evaluare și intervenţie psihologică în domeniul
educaţional

1. Media generală a anilor de studii universitare de licenţă: 50%
2. Dosar academic: 50%
Criteriu departajare – media examenului de licenţă

Formarea formatorilor
Managementul și evaluarea organizaţiilor și
programelor educaţionale
Psihologie
și Știinţele
Educaţiei

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

1. Medie licenţă – 60%
2. Medie ani studii licenţă – 40%

Învăţare, inovare și coaching în educaţie

Criteriu departajare – Media ultimului an de studii de licenţă

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare
Psihopedagogia şcolii incluzive
Terapia logopedică în procesele de comunicare
Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie
Educaţie timpurie
Management educaţional (filiala Focșani)
Management educaţional (filiala Buzău)

Psihologie
și Știinţele
Educaţiei

Mentoratul în educaţie
Pedagogii alternative și artă teatrală în educaţie
Management educaţional

1. Medie licenţă – 60%
2. Medie ani studii licenţă – 40%
Criteriu departajare – Media ultimului an de studii de licenţă

Consiliere în asistenţă socială
Grupuri de risc și servicii sociale de suport
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri

Media de admitere la master se calculează astfel:
(pentru învăţământ cu frecvenţă)

Probaţiune

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu: 3, unde:

Antropologie, dezvoltare comunitara și regională
Sociologie
și Asistenţă
Socială

Devianţă socială și criminalitate
Managementul resurselor umane
Sociologia consumului și marketing
Sondaje de opinie, marketing și publicitate
Studii de securitate
Cercetare sociologică avansată
Cercetare în sociologie
(limba engleză-Research in Sociology)
Politici publice și management în administraţia
publică

1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenţă
(½Media anilor de studii + ½Media de licenţă:2)
2. Neseu = Nota acordată de comisie pe eseul prezentat la
înscriere
3. Ninterviu = Nota acordată de comisie pentru susţinerea
interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele 2 zecimale.

1.Probă eliminatorie de verificare a competenţelor lingvistice:
scrisoarea de motivaţie redactată în limba engleză va fi notată cu
admis/respins.
Politică comparată (în limba engleză)

Știinţe Politice

Politica în Europa. State. Frontiere. Societăţi (în
limba franceză, co-diplomare cu EHESS Paris)

2. Interviu (faţă în faţă sau online, la solicitarea candidatului
care precizează la înscriere modalitatea examinării): prezentarea
proiectului de carieră și a temei de cercetare din scrisoarea de
motivaţie; interviul se susţine în limba engleză.
1. Probă eliminatorie de verificare a competenţelor lingvistice:
proiectul de cercetare redactat în limba franceză va fi notat cu
admis/respins.
2. Interviu (faţă în faţă sau online): susţinerea proiectului de
cercetare depus în dosarul de concurs în limba franceză.

Politicile egalităţii de șanse în context românesc și
european (în limba română, cu modul opţional în
limba franceză, și posibilitate de co-diplomare cu
masterul european E.G.A.L.E.S.)

Interviu (faţă în faţă sau online): prezentarea proiectului de
carieră și a temei de cercetare din scrisoarea de motivaţie depusă
în dosarul de concurs

Politică europeană și românească

Interviu (faţă în faţă sau online): prezentarea proiectului de
carieră și a temei de cercetare din scrisoarea de motivaţie depusă
în dosarul de concurs

Relaţii internaţionale

Interviu (faţă în faţă sau online): prezentarea proiectului de
carieră și a temei de cercetare din scrisoarea de motivaţie depusă
în dosarul de concurs

Studii europene

Interviu (faţă în faţă sau online): prezentarea proiectului de
carieră și a temei de cercetare din scrisoarea de motivaţie depusă
în dosarul de concurs
Dosarul de concurs conţine în plus faţă de celelalte programe și CV-ul
candidatului, redactat în limba engleză.
Proba de verificare a cunoștinţelor lingvistice (Probă eliminatorie)
– În baza scrisorii de motivaţie (redactată în limba engleză) din dosarul
de concurs
–Probă notată admis /respins

Știinţe Politice

Afaceri publice internaţionale
(International Public Affairs),
cu orientare profesională în limba engleză

Probă 1. Verificarea capacităţii de gândire critică și argumentare
(Probă scrisă, în limba engleză)
– Examen scris online
– Probă notată de la 1 la 10, nota minimă 6 pentru a putea fi admis la
următoarea probă
Proba 2. Verificarea adecvării cu programul de studii și potenţial de
dezvoltare profesională (Probă orală, în limba engleză)
– Interviu online (susţinerea scrisorii de motivaţie și prezentarea
CV-ul candidatului)
– Probă notată de la 1 la 10
– Nota la această probă reprezintă nota finală a examenului și în baza
acesteia se va întocmi clasamentul candidaţilor; în cazul în care pe ultimul
loc se află mai mulţi candidaţi cu aceeași notă criteriile de departajare vor
fi, în ordine, (a) nota de la Proba 1, (b) media examenului de licenţă (în
cazul candidaţilor absolvenţi a mai multe programe de licenţă se va lua în
calcul cel mai recent examen), (c) media anilor de studii de licenţă (în cazul
candidaţilor absolvenţi a mai multe programe de licenţă se va lua în calcul
program cel mai recent absolvit)

Artă sacră în contemporaneitate
Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul
ortodox
Doctrină şi cultură creştină
Teologie
Ortodoxă

Exegeză şi ermineutică biblică
Interviu (faţă în faţă)
Istorie şi tradiţie creştină
Pastoraţie şi viaţă liturgică
Teologia şi misiunea socială a bisericii
Turism și patrimoniu religios
Asistenţa socială a Bisericii

Teologie
Romano
Catolică

Comunicare biblică și eclesială

Concurs de dosare și interviu online

Patrimoniu creștin european
Teologie
Baptistă

Teologie Baptistă

Interviu şi eseu

