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METODOLOGIA ADMITERII
la programul de masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Art 1. – (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programul de master au la
bază prevederile Legii nr.1/2011, ale HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat şi ale Ordinul ministrului nr.3313/2012 privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile universitare de licenţă, de master şi de doctorat
pentru anul universitar 2012-2013.
(2) Admiterea la programul de master se realizează prin concurs.
Art. 2. – (1) Se pot înscrie la concursul de admitere:
a) absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, în una dintre
specializările: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Pedagogie, Psihopedagogie
specială;
b) absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniul Psihologie, în una dintre specializările:
Psihologie, Terapie ocupaţională;
c) absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniile Asistenţă socială sau Sociologie.
(2) În cazul absolvenţilor promoţiilor anterioare anului 2004 se recunosc diplomele de licenţă în
specializările din domeniul Sociopsihopedagogie.
(3) La concursul de admitere se pot înscrie şi absolvenţi cu diplomă de licenţă în alte domenii,
care sunt cadre didactice în funcţie, în învăţământul primar sau preşcolar şi care au obţinut cel
puţin unul dintre gradele didactice (definitivatul, gradul II, gradul I) în specializarea învăţător/
institutor/profesor pentru învăţământul primar sau educatoare/institutor/profesor pentru
învăţământul preşcolar.
(4) Pentru a se înscrie la concursul de admitere candidaţii trebuie să dispună de abilităţi de
operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer). Îndeplinirea acestei
condiţii va fi specificată de fiecare candidat, sub semnătură proprie, în cererea de înscriere.
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(5) Decizia privind aprobarea/respingerea înscrierii la concursul de admitere aparţine Comisiei
de concurs.
Art. 3. – Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular
tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe
baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată
sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din
erorile sau omisiunile comise.
Art. 4. – (1) Concursul de admitere se organizează de către Comisia de admitere, care are
următoarea componenţă:
a) preşedinte (profesor sau conferenţiar universitar);
b) doi membri (cadre didactice de specialitate);
c) un secretar.
(2) Comisia de admitere are următoarele atribuţii:
a) analizează dosarele candidaţilor şi aprobă înscrierea acestora la probele de concurs;
b) asigură desfăşurarea în condiţii de relevanţă şi corectitudine a probelor de concurs;
c) stabileşte şi face publice rezultatele concursului de admitere;
d) rezolvă contestaţiile.
Art. 5. – (1) Probele concursului de admitere sunt:
a) media la examenul de licenţă – 25%;
b) lucrare scrisă – 75%.
(2) Lucrarea scrisă este o probă ce vizează evaluarea orientării motivaţionale, și a
competenţelor de prelucrare (analiză, sinteză, argumentare) a unui material documentar asociat cu
problematica programului de master Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici.
Lucrarea scrisă cuprinde subiecte cu următoarele tipuri de solicitări:
a) o întrebare deschisă vizând motivaţia opţiunii candidatului pentru parcurgerea programului
de master;
b) o întrebare deschisă vizând disponibilitatea şi potenţialul candidatului de a se adapta
exigenţelor unui program de masterat derulat în cadrul unui proiect european;
c) un eseu semistructurat pe o temă privind situaţia actuală şi perspectivele evoluţiei educaţiei
timpurii şi a şcolarităţii mici în România.
(3) Pentru pregătirea în vederea susţinerii lucrării scrise, candidaţii vor avea în vedere
bibliografia minimală ataşată prezentei Metodologii. Candidaţii pot să folosească şi alte surse
bibliografice pe care le consideră adecvate la solicitările lucrării scrise.
(4) Candidații vor putea utiliza, în sala de examen, materialele bibliografice consultate, aflate în
dosarul/mapa de documentare personală.
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(5) Subiectele prevăzute la alin. (2) se întocmesc în plenul comisiei de admitere, cu cel mult 2
ore înaintea desfăşurării probei scrise. Subiectele se multiplică într-un număr egal cu numărul
candidaţilor şi se distribuie acestora la ora stabilită pentru începerea probei scrise.
(6) La intrarea în sala de examen candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi
legitimaţia de concurs și dosarul/mapa cu materiale din bibliografia recomandată.
(7) Lucrarea scrisă se realizează pe coli de hârtie dublu A4, care permit secretizarea identităţii
candidatului. Pe fiecare coală de examen se aplică ştampila facultăţii/departamentului care
organizează concursul de admitere. Fiecare candidat îşi trece numele şi prenumele cu majuscule
pe colţul din dreapta colii de examen, care, după verificarea exactităţii datelor, se îndoaie, se
lipeşte pe toate laturile şi se acoperă cu o etichetă pe care se aplică ştampila şi semnătura
preşedintelui comisiei Timpul de lucru pentru elaborarea lucrării scrise este de 3 (trei) ore din
momentul primirii subiectelor.
(8) Membrii comisiei de admitere vor elabora baremul de evaluare şi notare pe care îl vor afişa
înainte de încheierea probei scrise. Notarea se face în sistemul de la 1 la 10, cu un punct acordat
din oficiu.
(9) Evaluarea şi notarea lucrărilor se face în mod independent de către fiecare dintre cele două
cadre didactice de specialitate din componenţa comisiei de admitere. Fiecare cadru didactic
examinator acordă nota, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale, pe care o înscrie pe
borderoul de notare. Diferenţa dintre notele acordate de către cei doi examinatori pe aceeaşi
lucrare nu trebuie să depăşească un punct. În caz contrar, lucrarea este reevaluată de către ambii
examinatori, în prezenţa preşedintelui comisiei, prin raportare strictă la baremul de evaluare.
(10) Notele din borderouri se trec pe lucrări de către fiecare examinator, care se semnează. Se
face media aritmetică a celor două note şi se înscrie pe lucrări sub semnătura preşedintelui
comisiei. Lucrările se deschid în plenul comisiei, iar mediile se trec în catalogul de examen.
(11) Eventualele contestaţii privind evaluarea lucrărilor scrise se depun în termen de cel mult
24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor admiterii. Lucrările contestate sunt reevaluate de
către cei doi examinatori, în prezenţa preşedintelui comisiei de admitere, prin raportare strictă la
baremul de evaluare. Contestaţia este admisă numai dacă media acordată la reevaluare este mai
mare cu mai mult de un punct faţă de media iniţială.
Art. 6. – În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală
de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:
a) nota la proba scrisă;
b) media la examenul de licenţă;
c) media anilor de studii de licență.
Art. 7 – (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să respecte fazele/etapele din contractul de
admitere, privind confirmarea ocupării locului.
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(2) Candidaţii care nu confirmă locul la datele stabilite în contractul de admitere, în condiţiile
stabilite la alin. (1), pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se ocupă de alţi
candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
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