FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
http://socioumane.ulbsibiu.ro/ro/
Criterii de selecție / admitere la programele de studii de MASTER
anul universitar 2017-2018

Programul de studii

Număr maxim de
locuri conform
ARACIS

Tipul de
concurs

Criteriul/criteriile de
selecţie

și/sau

și/sau

proba/probe
le de

Modul de calcul al
notei/mediei de
admitere

concurs
Istorie socială în
România modernă și
contemporană: elite
politice

25
•

Europa Centrală şi de
Sud-Est în primul mileniu
al erei creştine

25

Protejarea și valorificarea
patrimoniului istoric

25

Restaurare lemn
policrom

10

Managementul integrării
europene şi
administraţiei publice

Concurs mixt

50
•
50

Securitate şi relaţii
internaţionale

50

Concurs mixt

50 IF

25 IF

Media obținută la
examenul de licență 75%;
Nota obținută la
proba orală, care
constă în prezentarea
și discutarea
parcursului academic
și profesional al
candidatului și a
planurilor de carieră
viitoare - 25%.

● 30% Media generală a
examenului de licență
Concurs mixt

Psihologie medico-legală
și criminalistică. Evaluare
și intervenție.

•

•

Relaţii internaţionale.
Sisteme de securitate

Psihologie clinică,
consiliere psihologică şi
psihoterapie

Concurs mixt

Examen oral –
Interviu (40 %);
Media generală a
examenului de licență
(60%).

● 70 % Susținerea orală
a unui proiect de
cercetare/ prevenție/
intervenție *)

Leadership şi
management
organizaţional

50 IF

Familia – Resurse si
Asistenta Sociala

40 IF

Selecţia şi gestiunea
resurselor umane

50 IF

Publicitate şi brand

50 IF

Managementul relaţiilor
publice

Concurs mixt

• Media generală a
examenului de licență:
75%;
• Probă orală: interviu pe
baza CV-ului și
proiectului de carieră
depuse la dosar: 25%.

Concurs mixt

• Media generală a
examenului de licență:
80%;
• Nota obținută la proba
orală, care constă în
prezentarea unui
proiect privind
aprofundarea și
aplicarea cunoștințelor
din comunicare și
publicitate: 20%;

45

Intervenţii educaţionale
în şcoala incluzivă

1

Legendă: IF = învățământ cu frecvență
IFR = învățământ cu frecvență redusă

Calendarul concursului de admitere
Concurs mixt
Sesiune 1 (vară)
● Perioada de înscriere: 12 – 22 iulie 2017
● Concurs: 22-23 iulie 2017
● Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2017
● Confirmare locuri: 24 – 29 iulie 2017
● Rezultate finale: 31 iulie 2017
Sesiune 2 (toamnă)
● Perioada de înscriere: 11–16 septembrie
2017
● Concurs: 16 septembrie 2017
● Afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2017
● Confirmare locuri: 20 – 23 septembrie 2017
● Rezultate finale: 25 septembrie 2017

1

În măsura aprobării ARACIS

Pentru
alte
detalii
accesați
http://socioumane.ulbsibiu.ro/ro/
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