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CALENDARUL ADMITERII 2022
Înscrierea la sesiunea din iulie 2022

Perioada

Înscrierea candidaților va consta în verificarea datelor
furnizate în etapa de preînscriere și încărcarea pe
platforma online a documentelor menționate în Capitolul
I al regulamentului de admitere sau aducerea actelor

personal dacă admiterea va fi față în față în funcție
de situația pandemică

11– 15 iulie 2022
15.07. 2022, vineri: până la
ora 16:00

Publicarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere
https://socasis.ubbcluj.ro

18 iulie 2022

Confirmarea locurilor
1. Se completează si semnează contractul de studiu, și după
caz, se efectuează plata primei rate de școlarizare.
2. Documentele (contract de studii, și dacă e cazul, dovada
de plată a primei rate) se vor încărca pe platforma online
dedicată admiterii sau se vor aduce personal dacă
admiterea va fi față în față.
!Aceasta este etapa finală a admiterii pentru candidații care
nu solicită redistribuire.

18 iulie–21 iulie 2022
Data limită :
21.07.: până la ora 16

Cererea de redistribuire
18 iulie–21 iulie 2022
Se realizează online pe platforma dedicată admiterii sau
se aduce personal în funcție de situația pandemică

Data limită :
21.07.joi: până la ora 16

Publicarea rezultatelor după redistribuire
https://socasis.ubbcluj.ro

22 iulie 2022

Confirmarea locului obținut după redistribuire
1. Se completează si semnează contractul de studiu, și după
caz, se efectuează plata primei rate de școlarizare.
2. Documentele (contract, și dacă e cazul, dovada de plată a
primei rate) se vor încărca pe platforma online dedicată
admiterii sau se vor aduce personal dacă admiterea va fi
față în față.
!Aceasta este etapa finală a admiterii pentru candidații care
au solicitat redistribuire.
Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși la
secțiile facultății
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22 iulie – 25 iulie 2022
Data limită : 25.07.2022,
ora 16:00

28 iulie 2022

Dacă rămân locuri neconfirmate, se organizează un nou concurs de admitere în septembrie
2022. Calendarul admiterii în luna septembrie se va desfășura astfel:
Înscrierea la sesiunea din septembrie 2022

Perioada

Documentele menționate la capitolul I se vor încărca pe
platforma online dedicată admiterii sau se vor aduce
personal dacă admiterea va fi față în față

12–15 septembrie 2022
15.09-joi – până la ora 16

Anunțarea rezultatelor concursului de admitere
https://socasis.ubbcluj.ro

16 septembrie 2022

Confirmarea locurilor
1. Se completează si semnează contractul de studiu, și după
caz, se efectuează plata primei rate de școlarizare.
2. Documentele (contract, și dacă e cazul, dovada de plată a
primei rate) se vor încărca pe platforma online dedicată
admiterii sau se vor aduce personal dacă admiterea va fi
față în față

16–19 septembrie 2022
vineri-sâmbătă-duminică
19.09 -luni: până la ora 16

!Aceasta este etapa finală a admiterii pentru candidații
înscriși în luna septembrie.
Depunerea la rectorat a listelor finale cu candidații admiși la
specializările facultății

.
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22 septembrie 2022

REGULAMENTUL DE ADMITERE
LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
0. ORGANIZAREA ADMITERII PE DOMENII, SPECIALIZĂRI ŞI LINII DE
STUDIU
La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea 2022 se organizează
ONLINE sau față în față în funcție de situația pandemică.
La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea se organizează pe 5 specializări
din două domenii: Sociologie şi Asistenţă Socială. Pentru fiecare domeniu există două
linii de studiu: română şi maghiară. În cadrul domeniului Sociologie sunt trei specializări
şi anume: Antropologie, Resurse Umane, Sociologie, iar în cadrul domeniului Asistenţă
Socială sunt 2 specializari: Asistenţă Socială și Asistență Socială (la Reșița) – în limba
română. Toate aceste specializări există atât la linia română de studiu cât şi la linia
maghiară de studiu, mai puțin la Reșița unde este doar în limba română.
În cadrul celor 5 specializări există locuri finanțate de la bugetul de stat separate
pentru candidaţii de etnie romă - pe universitate, primite de la Ministerul Educației şi la
specializarea Asistență socială (5 locuri) pentru persoanele cu handicap senzorial sau
motor şi pentru candidaţii proveniţi din Casele de Copii sau din plasament familial.
La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială admiterea este comună pentru
ambele domenii, dar separat pe linii de studiu (linia română sau linia maghiară).
Candidatul pentru o anumită linie de studiu (română sau maghiară) completează o singură
fişă de înscriere (numită fisă de admitere), valabilă pentru toate specializările nivel licență
(Sociologie, Asistență Socială, Antropologie, Resurse umane) şi plăteşte o singură taxă de
procesare şi de înscriere. Pe formularul intitulat «Fișa de admitere», scos din programul de
înscriere, sunt trecute datele personale ale candidatului, mediile necesare pentru calcularea
mediei de admitere și opţiunile în ordinea dorită de candidat.
I. ÎNSCRIEREA
Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de
licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta, cetăţeni ai României sau cetățeni din UE și SEE. La admiterea în ciclul de studii
universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu
diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute
de către direcțiile abilitate. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la
concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Candidaţii vor face încrierea online pe platforma dedicata admiterii sau față în
față în funcție de situația pandemică. Înscrierea se va face online sau față în față în
funcție de situația pandemică. Candidații se pot înscrie la toate specializările, (Sociologie,
Asistență Socială, Antropologie, Resurse umane) în ordinea preferințelor , dar trebuie să
aleagă o singură linie de studiu, română sau maghiară. Înscrierea efectivă va avea loc în
perioada 11-15 iulie 2022 și se face ONLINE sau față în față în funcție de situația
pandemică. A se vedea exact calendarul admiterii – pag. 2-3.
Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a
tuturor documentelor prevăzute în regulamentul de admitere.
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Încărcarea incompletă sau incorectă a documentelor solicitate conduce la
eliminarea din competiție a candidatului indiferent de media de concurs.
Candidatul trebuie să facă ONLINE sau față în față în funcție de situația
pandemică plata taxei de înscriere. Taxa de înscriere e compusă din: taxa de procesare în
cuantum de 50 RON şi cea de admitere de 150 RON. Taxa de procesare este obligatorie
şi nereturnabilă. Sunt scutiţi de taxa de admitere următoarele categorii de candidaţi: copiii
personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari, din instituțiile de
învățământ universitar și preuniversitar, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii BabeşBolyai, a Bibliotecii Centrale Universitare Cluj, a Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi
cafeteriilor Universităţii, orfanii de ambii părinţi şi copiii proveniţi de la casa de copii sau
din plasament familial, candidaţii cu handicap senzorial/locomotor.
Candidatul scutit de plata taxei de admitere trebuie să facă dovada scutirii, încărcând
pe platformă sau aducând personal la înscriere o copie scanată (format pdf) după acest
act (adeverinţă că unul din părinți e cadru didactic, adeverință că provine din centru de
plasament, certificate de deces al ambilor părinți, certificat de încadrare ca şi persoană cu
handicap etc.). De taxa de procesare sunt scutiţi NUMAI următoarele categorii de
candidaţi: orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi de la casa de copii sau din
plasament familial.
Nu se organizează înscrieri după data legal stabilită de facultate. La înscriere
candidatul este obligat să declare dacă a mai ocupat un loc bugetat la Universitatea BabeşBolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior.
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rome, vor încărca pe platforma
de înscriere sau vor aduce personal o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a
romilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile
rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la
înscriere.
Înscrierea, admiterea, înmatricularea candidaţilor cetăţeni străini din Uniunea
Europeană sau din ţările terţe UE, respectiv candidaţilor etnici români din alte ţări şi a
candidaţilor din Republica Moldova se desfăşoară conform dispoziţiilor M.E., ONLINE
sau față în față în funcție de situația pandemică.
Facultatea dă un număr de înregistrare fiecărui formular însoţit de dovada plăţii taxei
de procesare şi taxei de admitere.
Candidaţii care sunt scutiţi de taxa de procesare și/sau de taxa de admitere sunt
obligaţi să încarce pe platforma de admitere actul doveditor scanat şi să completeze o
declaraţie pe proprie răspundere, că utilizează acest drept numai la această înscriere şi la o
singură instituţie de învăţământ superior de stat.
DOCUMENTELE SCANATE (în format pdf) necesare la ÎNSCRIEREA pentru
nivel LICENȚĂ.







Fișă tip de înscriere semnată – Anexa 1
Diploma de bacalaureat și foaie matricolă
Certificatul de naştere
Carte de identitate
Adeverinţă medicală tip; cu menţiunea apt pentru facultate.
Scrisoare de motivaţie (care este o probă de concurs obligatorie) structura
recomandată a scrisorii de motivație este publicată pe site-ul facultății,
https://socasis.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/MODEL_scrisoare_motivatie_admitere_final-1.pdf și în
anexa prezentului Regulament)
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 Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru absolvenţii de o altă
facultate de dinainte de 2022, numai pentru candidații pentru locurile pentru
licențiați (absolvenți de facultate)
 Pentru absolvenţii 2022 de o altă facultate, adeverinţă de licenţă, numai pentru
candidații pe locurile pentru licențiați (absolvenți de facultate)
 Actul care dovedește scutirea de taxa de înscriere, dacă este cazul
 Două fotografii color : 3cm/4cm. – acestea vor fi aduse la secretariat la
începerea anului universitar sau la înscriere dacă admiterea va fi față în
față.
Dacă admiterea va fi față în față aceste acte se vor aduce personal.
II. CRITERIUL DE SELECŢIE
A. Pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, cu taxă şi la
învăţământul de la distanţă (locuri cu taxă)
La facultatea noastră admiterea este comună, pentru toate specializările, iar criteriile de
admitere sunt următoarele:
CRITERII DE ADMITERE:
1. Media generală de BAC – 100% din media finală de admitere
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va primi calificativul „admis”
sau „respins”
CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI – pentru locurile cu taxă:

1) Media examenului de licenţă – 100% din media finală de admitere
2) Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul
„admis” sau „respins”
CRITERII DE SELECŢIE PENTRU LICENŢIATI – pentru locurile de la BUGET (în cazul în care a
făcut altă facultatea la taxă):

1) Media examenului de BAC – 100% din media finală de admitere
2) Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul
„admis” sau „respins”
CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE DE ADMITERE:
1) Notele de la 2 probe de bacalaureat din următoarea listă: Matematică,
Informatică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică,
Lb. şi literatura română, Lb. şi literatura maghiară, Lb. Engleză, Lb.
Franceză, Lb.germană, Istorie, Pedagogie,
la alegerea candidatului.
NOTĂ : A) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I, II, III, la faza
internaţională a Olimpiadelor şcolare:
1. Media de admitere 10,00
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis”
sau „respins”
B) Candidaţii care au obţinut în ultimii 4 ani premiile I, II, III, la faza naţională a
Olimpiadelor şcolare la următoarele discipline: Matematică, Informatică,
Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie, Geografie, Logică, Lb şi literatura
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română, Lb şi literatura maghiară, Lb. Engleză, Lb. Franceză, Lb.germană,
Istorie, Pedagogie.
1. Media generală de BAC -25% şi nota 10,00 – 75%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul
„admis” sau „respins”
C) Candidaţii care în ultimii 4 ani, au participat la faza naţională a Olimpiadelor
şcolare la disciplinele menţionate mai sus vor avea media de admitere :
1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis”
sau „respins”
Pentru domeniul Asistență Socială – linia română:
Candidații care au participat în 2020 sau 2022 la un concurs pe tema
voluntariatului în domeniul psiho-social, denumit „Olimpiada Voluntarilor”,
organizat de facultatea noastră, vor avea următoarele facilități:
D) Candidaţii care au obţinut premiile I, II, III la acest concurs vor avea media de
admitere:
1. Media generală de BAC -50% şi nota 10,00 – 50%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis”
sau „respins”
E) Candidaţii care au obținut Mențiune la acest concurs vor avea media de admitere :
1. Media generală de BAC -75% şi nota 10,00 – 25%
2. Scrisoare de motivaţie, după o structură dată, care va avea calificativul „admis” sau
„respins”
F) Pentru domeniul Asistență Socială - linia maghiară
Candidații care au participat la un concurs pe tema voluntariatului în domeniul psihosocial, denumit „Olimpiada Voluntarilor”, organizat de facultatea noastră, vor avea
următoarele facilități:
-

-

Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Olimpiada
Voluntarilor – în limba maghiară sunt declarați admiși la specializarea Asistență socială
(limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii din anul în curs, cu
condiția să confirme locul obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin prezentarea
diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere
Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși la
Asistență socială (limba maghiară), în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu
condiția să confirme locul obținut prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea
diplomei de Bacalaureat, completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere.
Nota de admitere a participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în
care media de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi https://socasis.ubbcluj.ro/hu/
este mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.
Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs
și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru locurile bugetate
ale specializării Asistență socială (limba maghiară față de candidații la admitere care nu
au participat la concurs.
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G) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE și
ASISTENȚĂ SOCIALĂ– LINIA MAGHIARĂ

-

-

-

Candidații care au obținut Premiul I, Premiul II sau Premiul III la Concursul
Jozsef Venczel sunt declarați admiși la specializarea Sociologie, Antropologie și
Asistență Socială (limba maghiară) cu nota de admitere 10 (zece) la sesiunea
admiterii din anul în curs, cu condiția să confirme locul obținut prin Concurs în
perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea
formularelor de înscriere și plata taxei de admitere
Participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la concurs sunt declarați admiși
la specializarea Sociologie, Antropologie și Asistență Socială (limba maghiară), în
ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să confirme locul obținut
prin concurs în perioada de înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat,
completarea formularelor de înscriere și plata taxei de admitere. Nota de admitere a
participanților menționați va fi nota obținută la concurs sau, în cazul în care media
de la Bacalaureat (proba întâi la Admitere, vezi http://socasis.ubbcluj.ro) este mai
mare, se va lua în considerare aceasta, spre avantajul candidatului.
Premianții concursului și participanții care au obținut cel puțin nota 8 (opt) la
concurs și au confirmat locul obținut conform art. de mai sus au prioritate pentru
locurile bugetate ale specializării Sociologie, Antropologie și Asistență Socială
(limba maghiară față de candidații la admitere care nu au participat la concurs.

Menţiuni : 1) Pentru dovedirea acestor calităţi, candidaţii vor scana și încărca la înscriere
(admitere online)sau vor aduce personal (admitere față în față) o copie xerox a diplomei cu
premiul obţinut sau după caz, o adeverinţă eliberată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, care
dovedeşte participarea la faza naţională a Olimpiadei Şcolare la o disciplină menţionată
mai sus.
2) Pentru înscrierea pe locurile speciale , candidaţii vor scana și încărca la înscriere
după caz:
- Adeverinţă care atestă naţionalitatea de ROM, eliberată de un partid al
romilor sau o organizaţie a romilor
- Adeverinţă că provin din Casa de Copii sau din plasament familial
- Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap senzorial
sau locomotor eliberată de Comisia Judeţeană de Expertiză Medicală a
Persoanelor cu Handicap Adulţi și o adeverință medicală în care să fie
specificat DIAGNOSTICUL.
Conform Ordinului Ministrului nr. 3404/07.03.2006, candidaţii care au obţinut în
perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, beneficiază de
dreptul de a urma, fără taxe de şcolarizare, la buget, cursurile a două facultăţi în instituţii
de învăţământ superior de stat.
III. REZULTATUL ADMITERII (PRIMA FAZĂ)
În vederea sortării candidaţilor pe liste de admişi, ei vor fi ordonaţi în ordinea
descrescătoare a mediei de admitere.
După terminarea sortării se va obţine un prim rezultat al admiterii: listele cu candidaţii
declaraţi admişi la fiecare specializare. Ele vor fi afişate pe site-ul facultății, în data de 18
iulie 2022 (http:/socasis.ubbcluj.ro).
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IV. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT PRIN CONCURS
În perioada 18 iulie–21 iulie 2022 se operează confirmarea locului obţinut în prima
fază a concursului de admitere.
Confirmarea locului obţinut prin concurs se face ONLINE sau față în față în
funcție de situația pandemică.
Se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia
pe platforma admiterii ( în format pdf) sau aducerea personal a contractului.
Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se va face și
dovada plății primei rate din taxa de școlarizare. – 625 lei pt. toate specializările
Pentru anul universitar 2022/2023, taxa de şcolarizare este: 2500 lei și se achită în 4
tranșe.
Numai pentru locurile de la BUGET, documentele originale vor fi prezentate în
format fizic până în 30.08.2022 sau aduse personal la confirmarea locului.
OUG 41/2016 elimină cerința depunerii copiilor legalizate ale documentelor,
înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana desemnată din
cadrul fiecărei facultăți.
V. REDISTRIBUIREA (FAZA A DOUA)
Candidaţii nereuşiţi sau care nu confirmă locul obţinut prin concurs pot participa la
faza următoare a concursului de admitere, completând online sau față în față în funcție
de situația pandemică. o cerere (CERERE DE REDISTRIBUIRE) până la data 21 iulie
2022, ora 16, pe platforma de admitere sau față în față în funcție de situația
pandemică. Opţiunile din această cerere pot să difere faţă de opţiunile din formularul de înscriere.
După terminarea perioadei de primire a cererilor de redistribuire (18 iulie - 21 iulie
2022) se trece la procesarea acestora şi la sortarea candidaţilor pe locurile rămase
disponibile după confirmarea locurilor. Regulile de sortare şi de afişare a rezultatelor
acestei faze sunt identice cu cele de la prima fază (punctul III.). În data de 22 iulie 2022 se
vor afişa rezultatele după redistribuire pe site-ul facultăţii. Candidaţii admişi trebuie să
confirme locul obţinut prin concurs, în modul descris la punctul IV. Perioada confirmărilor
după redistribuire este 22 iulie - 25 iulie 2022, ora 16, data terminării concursului de
admitere. Listele finale cu candidații admiși se depun la Rectorat în data de 28 iulie 2022.
VI. CONCURS NOU PENTRU LOCURILE NEOCUPATE
Dacă după 28 iulie 2022 au rămas locuri neocupate, se organizează un nou concurs de
admitere, deschis pentru orice candidat. Înscrierea se face ONLINE sau față în față în
funcție de situația pandemică., între 12 septembrie – 15 septembrie 2022. Rezultatele
acestui concurs se afişează pe site-ul facultăţii în 16 septembrie 2022, confirmarea
locurilor se va face până în 19 septembrie 2022, ora 16.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Listele finale cu candidaţii admişi şi confirmaţi pentru anul universitar 2022-2023 se
depun la Rectoratul Universităţii în data de 22 septembrie 2022, dată după care nu se mai
admit modificări. Aceste liste constituie actul de bază pe care se va opera înmatricularea.
Nu se admite modificarea listelor finale de admitere.
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ANEXA
Modelul scrisorii de motivație pentru candidatura la studii nivel licență
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Numele și prenumele candidatului: ………………………………..
Specializarea la care aplică: ……………………………………………
Dacă e cazul, se precizează și a doua opțiune: …………………………
SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE
Introducere
-

Ce v-a îndemnat să alegeți să studiați această specializare?

-

Cum ați ajuns să optați pentru Universitatea Babeș-Bolyai?

Prezentarea experiențelor anterioare, motivației de studiu, așteptărilor față de
anii de facultate și planurilor de carieră


Indicați materiile școlare la care ați învățat cu plăcere, explicați ce v-a atras la
disciplinele respective și în ce fel au influențat opțiunea privind continuarea
studiilor;



Descrieți experiențe anterioare care au avut un rol important în alegerea acestei
specializări: activități școlare sau extrașcolare (de ex. cluburi pentru elevi,
preocupări ale cercului de prieteni, voluntariat), concursuri, evenimente culturale,
lecturi, materiale on-line sau emisiuni TV, experiențe personale sau ale persoanelor
apropiate;



Dacă ați fost implicat în activități regulate de voluntariat pentru o perioadă mai
lungă sau ați lucrat într-un domeniu relevant pentru specializarea aleasă, descrieți
experiențele din cadrul acestor activități, cunoștințele și abilitățile dobândite acolo;
precizați organizația și perioada în care ați activat/lucrat acolo.



Dacă ați participat la concursuri școlare, conferințe sau alte manifestări
educativ- culturale relevante pentru specializarea aleasă, descrieți prestația
dumneavoastră la aceste activități; indicați denumirea evenimentului, organizatorii,
locul și perioada desfășurării.



Care sunt cele mai importante trei calități ale dumneavoastră care vă vor
ajuta să urmați cu succes facultatea și cariera profesională dorită? Precizați
cum ați ajuns să vă dați seamă că aveți aceste calități, în ce contexte ați dat deja
dovada acestora;



Prezentați temele care vă preocupă cel mai mult în domeniul științelor
sociale, în particular în cadrul specializării/specializărilor alese, și specificați 3-5
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surse de documentare (cărți, articole, pagini Internet, emisiuni TV, etc.) pe care
le-ați folosit până acum pentru a cunoaște mai bine aceste teme de interes;


Cum vă imaginați în calitate de student, ce așteptări aveți față de anii de
facultate?



Descrieți aspirațiile și planurile dumneavoastră profesionale în urma
finalizării studiilor nivel licență: dacă doriți să continuați studiile la nivel master
sau să intrați în câmpul muncii, în ce domenii de activitate ați dori să profesați.
Încheiere

Rezumați cele mai importante argumente în favoarea candidaturii dumneavoastră.
Cum vă poate ajuta studiul acestei specializări în realizarea aspirațiilor
dumneavoastră?

PRECIZĂRI:
Scrisoarea de motivație poate fi de 2-3 pagini A4, scrisă manual sau redactată pe
calculator și tipărită; scrisorile manuale NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 În textul scrisorii, respectați rigorile gramaticale și folosiți un vocabular
adecvat.Afirmațiile discriminatorii pe criterii de etnie, sex, religie sau origine
socială nu sunt acceptabile în textul scrisorii.
 Evitați exprimările triviale sau propagandistice, laudele sau complimentele gratuite;
susțineți fiecare afirmație cu doveziconcrete.
 Conținutul scrisorii trebuie să fie conform realității și se recomandă prezentarea
în anexă a documentelor doveditoare privind implicarea în activități de
voluntariat, experiența de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activități
cultural-educative. Comisia de admitere își rezervă dreptul de a verifica declarațiile
din scrisoare.
 Scrisoarea trebuie să fie originală, scrisă în întregime de către candidat. Citatele
NU sunt recomandate, iar scrisoarea poate conține maximum două citări, în total nu
mai mult de treizeci (30) de cuvinte. Citările trebuie să fie între ghilimele (”) șursa
exactă trebuie marcată între paranteze (Nume și prenume autor, an apariție text, titlul
textului, Editura, Localitatea).

 Comisia de admitere își rezervă dreptul de a verifica plagiatul (copierea din alte surse
fără citare sau preluarea unor idei fără indicarea autorului original al acestora). În
cazul în care comisia de admitere constată că scrisoarea de motivație cuprinde pasaje
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de zece sau mai multe cuvinte preluate identic dintr-un alt text, fără utilizarea citării
și indicarea sursei, sau prezintă ideile altor autori fără precizarea acestui fapt,
candidatul va fi respins, indiferent de notele obținute la celelalte probe de admitere.
 Candidatul poate folosi aceeași scrisoare de motivație chiar dacă se înscrie la mai
multe specializări, cu condiția ca în scrisoare să descrie motivația sa pentru ambele
specializări alese și ordinea acestora.

EVALUARE:

Scrisorile de motivație se evaluează în funcție de relevanța și coerența ideilor prezentate,
interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia, claritatea
exprimarii, folosirea unui vocabular nuanțat și respectarea regulilor gramaticale. În urma
evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările
la care candidatul aplică.
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