ADMITERE MASTER 2022
Admiterea la programele de Master ale Facultății de Științe Sociale se face pe baza unui
eseu motivațional evaluat cu Admis/Respins, precum și 50% media la examenul de licență
și 50% media anilor de studii licență. Eseul motivațional trebuie să fie încărcat on-line pe
platforma de înscriere, alături de celelalte documente.
• Criteriile de departajare la medii egale sunt:
1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă;
2. Media de la examenul de Bacalaureat.
Eseul motivațional trebuie să cuprindă:
•
•
•

Prezentarea candidatului (nume, prenume, studii universitare de licență absolvite, alte
date relevante);
Motivele alegerii unui program de studii de masterat în domeniul socio-uman;
Perspectivele evoluției carierei profesionale.
Eseul motivațional se încarcă on-line pe portalul Admitere, secțiunea Alte acte.

Când au loc înscrierile?
Înscrierea on-line a candidaților accesând adresa web: https://evstud.ucv.ro în perioada:
14-19 septembrie 2022
Evaluarea eseului motivațional: 21 septembrie 2022
Când se publică rezultatele?
Afișare rezultate parțiale: 21 septembrie 2022
Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși;
plata taxei de înmatriculare; semnare contracte școlarizare): 22-24 septembrie 2022
Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor intermediare:
26 septembrie 2022
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Depunerea actelor în original pentru
candidații declarați admiși la buget. Plata primei tranșe de școlarizare (2.500 lei) pentru
candidații declarați admiși la taxă: 27-28 septembrie 2022
Afișarea rezultatelor finale: 29 septembrie 2022
La ce programe de Master mă pot înscrie?
FILOSOFIE APLICATĂ ÎN ORGANIZAȚII ȘI MEDIUL DE AFACERI: 1 loc la
buget și 21 locuri la taxă
SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ: 25 locuri la taxă

Documente necesare pentru înscriere:
•
•

fișă tip de înscriere - se completează on-line;
Documente scanate:
o diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de
foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
o diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia
matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții
promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
o
certificatul de naștere;
o
carte de identitate;
o
adeverință medicală tip;
o dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
▪ prin BRD în conturile:
▪ RO48BRDE170SV46910431700
▪ RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata
cu numerar, la ghiseu
▪ prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
o cerere de cazare
o
alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților.

Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie
conform cu originalul”.
Taxa de înscriere: 100 lei
Taxa de înmatriculare: 150 lei
Taxa de școlarizare: 5.000 lei/an (se plătește, pentru fiecare an, în 2 tranșe).
Pentru detalii, sunați la (0351) 403.149

