Oferta Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
pentru anul universitar 2017-2018

Actele necesare la înscriere:

original – Diploma de bacalaureat, obţinută în România,
sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. – pentru
Durata studiilor:
Specializarea
media la bacalaureat.
3 ani
original – Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat
Taxa de înscriere:
Domeniul: PSIHOLOGIE
este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din
200 lei
**
Psihologie - IF
125+3
90
liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia
Taxa de şcolarizare:
matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
Psihologie - ID
100
3000 lei/an
original* şi fotocopie – Diploma de licenţă/absolvire,
(1500 lei/sem.)
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua
Pedagogie - IF
40
10
specializare.
Ocuparea locurilor la
în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor,
NOU! Pedagogie socială
buget şi la taxă se
30
Adeverinţă de la facultatea la care are/avut calitatea de
- IF
face semestrial, în
student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte
Psihopedagogie specială
funcţie de media de
50
10
numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de
- IF
admitere (pentru
semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
Pedagogia învăţământului
semestrul I) şi în
100+1** 15
original* şi fotocopie – Certificat de naştere.
primar şi preşcolar - IF
funcţie de punctajul
original* şi fotocopie – Certificat de căsătorie sau
Pedagogia învăţământului
obţinut după fiecare
60
documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este
primar şi preşcolar - ID
sesiune de examene
cazul).
IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă (pentru celelalte
*
original* şi fotocopie – Cartea de identitate (care atestă
- locuri acordate candidaţilor cetăţeni români (cu domicisemestre).
liul în România) şi UE.
domiciliul în domiciliul în România) / Paşaport (candidaţi
**
- locuri acordate candidaţilor de etnie romă.
din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de
către medicul de familie/medicul de dispensar
Admiterea se realizează prin concurs de dosare:
studenţesc/medicul şcolar care să menţioneze starea de
100 % - media de la bacalaureat.
sănătate a candidatului).
La specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
o fotografie color tip legitimaţie.
(IF/ID) se va susţine în perioada 24-26 iulie 2017
chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la
o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins):
Casieria Facultăţii sau la orice agenţie BRD).
fişa de înscriere (aflată în sala de înscrieri).
Muzică şi Dicţie.
dosar plic.
Această probă constă în:
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului
Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale în copie de către membrii comisiei.
şi calităţilor vocale;
Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5
Înscrierile se pot face şi online, accesând adresa
cântece prezentate de candidat;
inscriere.uaic.ro!
Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
Număr de
locuri *
buget taxă

