METODOLOGIE
privind cadrul specific de organizare şi desfăşurare a admiterii
la FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
în ciclul de studii universitare de MASTER
pentru anul universitar
2016-2017
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și
desfășurarea studiilor universitare de masterat,
În temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2016–2017,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret,
Conform cu Metodologia privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017, aprobată de
Senatul Universităţii Spiru Haret.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universităţii Spiru Haret,
programele de studii universitare de master:
a) constituie ciclul II al studiilor universitare şi contribuie la adâncirea pregătirii
obţinute prin programele de studii universitare de licenţă;
b) asigură aprofundarea cunoașterii în domeniul studiilor de licenţă;
c) încorporează o importantă componentă ştiinţifică, valorificată sub formă de proiecte,
contracte de cercetare, în echipe mixte profesori-masteranzi, studii, articole etc;
d) constituie baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale;
e) conduc la obţinerea a 120 credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a
patru semestre de studiu;
f) se desfăşoară la sediul Facultăţii de Științe Socio-Umane din şos. Berceni nr. 24,
sector 4, Bucureşti.
Art. 2. (1) Facultatea de Științe Socio-Umane organizează concurs de admitere pentru
programele din ciclul de studii universitare de master în vederea testării cunoștințelor și a
capacităților cognitive, respectiv artistice ale candidaților.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de master se
percepe o taxă de 110 lei, stabilită de Consiliul de administraţie al Universităţii Spiru Haret.

Capitolul II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 3. Potrivit legii, Facultatea de Științe Socio-Umane organizează concurs de
admitere la studii universitare de master în perioada, conform calendarului stabilit.
Art. 4. Admiterea se realizează la următoarele programe de studii:
a) Domeniul Muzică:
- Arta muzicală IF, program acreditat;
b) Domeniul Sociologie:
- Management organizaţional şi al resurselor umane
c) Domeniul Științe ale comunicării:
- Mass-Media și comunicarea în sport IF, program acreditat;
- Comunicare internațională și diplomație publică IF, program acreditat;
Art. 5. Admiterea se susține în limba română.
Art. 6. (1) Pentru buna desfășurare a concursului de admitere se constituie, pentru
fiecare program de studii, comisii de admitere formate din minim 3 cadre didactice, desemnate de
decan și avizate de Consiliul facultății.
(2) Membrii comisiei de admitere trebuie să aibă cel puțin gradul de lector. Preşedintele
comisiei de admitere trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar sau profesor.
(3) Numirea comisiilor de admitere și a președinților acestora se face prin decizia
Rectorului Universității Spiru Haret.
Art. 7. (1) Pentru organizarea și desfășurarea admiterii la studiile universitare de
master se percepe o taxă, stabilită anual de către Consiliul de administrație al Universității Spiru
Haret.
(2) Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master, pentru
anul universitar 2016-2017, este de 110 lei.
(3) Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți, potrivit legii, de plata
taxei de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine.
Art. 8. Documentele necesare şi condiţiile de admitere sunt aduse la cunoştinţa
candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii, pe Internet şi prin alte mijloace de informare.

Capitolul III
CANDIDAȚII LA ADMITERE
Art. 9. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență
organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și

completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de
către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice,
ca fiind cel puțin studii universitare de licență;
b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
c) românii de pretutindeni, cetăţeni din state terțe, conform prevederilor legale în
vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României și metodologiilor special
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice pentru aceștia.
(2) Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de
specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română,
cetăţenii Uniunii Europene și din state terțe au obligaţia să facă dovada cunoașterii limbii române,
conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora, după caz.
Art. 10. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe
de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii care le oferă.

Capitolul IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA ADMITERE
Art. 11. (1) Înscrierea candidaților la programele de studii universitare de master se
realizează în perioada 01 - 20 septembrie 2016, la secretariatul facultăţii, din șos. Berceni, nr. 24,
sector 4, București, după un orar care va fi afişat pe pagina web şi la avizierul facultății.
Art. 12. Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune un dosar care cuprinde
următoarele acte:
- cerere tip de înscriere la admitere;
- diploma de licenţă (în original) și copie legalizată sau adeverinţă de promovare a
examenului de licenţă pentru promoţia 2016;
- copie legalizată de pe foaia matricolă/supliment la diploma de licență sau copie
legalizată de pe situaţia şcolară a programului de liență absolvit;
- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat;
- curriculum vitae;
- eseu scris cu privire la motivaţia opţiunii, în limita a 2-5 pagini;
- copie simplă de pe cartea de identitate;
- copie legalizată de pe certificatul de naştere;
- copie legalizată de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
- adeverinţă medicală;
- 3 fotografii 3/4.

Capitolul V
DESFĂȘURAREA ADMITERII ȘI REZULTATELE ACESTEIA

Art. 13. Admiterea la studiile universitare de master consă în:
a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de
înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de legalitate;
b) testarea cunoștințelor și a capacității cognitive ale candidatului (motivația
opțiunii pentru programul de studii de master respectiv; activitatea profesională,
științifică și publicistică desfășurată; informarea bibliografică vizând
specializarea masteratului și actualitatea acesteia; abilitățile candidatului pentru
cercetare științifică, abilitățile de comunicare, gândire sintetică, cunoștințe
fundamentale în domeniul de studii, etc.)
Art. 14. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu
poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a
notelor obținute la probele examenului de admitere.
(3) În situația în care doi sau mai multi candidați au obținut medii/punctaje egale, la
concursul de admitere, se va utiliza ca și criteriu de departajare media generală a anilor de studii de
licență.
(4) La calcul mediei generale de admitere, pentru programele de master din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, vor fi luate în considerare următoarele criterii:
- media generală obținută la examenul de licență și media generală a anilor de studii
universitare (20%);
- participarea la cercuri științifice studențești, sesiuni de comunicărui științifice,
workshop, publicare de articole ori participarea la alte activități științifice sau de cercetare, cu
dovada (30%);
- scrisoarea de motivație/intenție (ce v-a determinat să optați pentru programul de
masterat ales, de ce o carieră în acest domeniu, argumente și justificări (20%);
- eseu (eseul va face referire la rezolvarea unui subiect legat de programul de master
respectiv) (30%).
Art. 15. (1) Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere
care obţin rezultate identice se face ţinându-se seama de media generală obţinută la examenul de
licenţă.
(2) Departajarea se face astfel încât să nu se depășească cifra de şcolarizare stabilită,
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 16. Rezultatele admiterii la studiile universitare de master, se comunică prin
afişarea la avizierul facultăţii de Științe Socio-Umane şi pe pagina web proprie, în cel mult 24 de
ore de la încheierea acesteia.
Art. 17. După afișarea listelor cu candidații admiși, aceștia se vor prezenta pentru a
încheia contractele de studii și pentru a completa fișa de înscriere în anul universitar respectiv.

Art. 18. Facultatea de Științe Socio-Umane are obligaţia să restituie, după afişarea
rezultatelor finale, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor
taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Art. 19. (1) Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere
se face prin decizia Rectorului Universității Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării, prin decizia Rectorului universității, studenții sunt
înscriși în Registrul matricol unic (RMU), cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
școlarizare la ciclul de studii universitare de master la care au fost admiși.
Capitolul VI
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Art. 20. (1) Facultatea de Științe Socio-Umane constituie o comisie de contestații formată
din cadre didactice care nu au participat la concursul de admitere al programului respectiv pentru
anul universitar 2016-2017.
(2) Comisia de contestații este formată din minim 3 cadre didactice, desemnate de decan și
avizate de Consiliul facultății.
(3) Numirea comisiei de contestații și a președintelui acesteia se face prin decizia rectorului
Universității Spiru Haret.
Art. 21. (1) Candidații declarați respinși pot depune contestații în termen de 48 ore de la
data afișării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore și se afișează la sediul facultății și
pe pagina web.
(2) Pentru probele orale, de aptitudini artistice, nu se admit contestații.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 22. Conducerea Facultăţii de Științe Socio-Umane are întreaga responsabilitate pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.
Art. 23. Prezenta Metodologie a fost aprobată de Consiliul Facultăţii de Științe SocioUmane, în şedinţa din data de 10 februarie 2016, şi a fost elaborată pe baza Metodologiei aprobată
de Senatul Universităţii Spiru Haret, în şedinţa din 04 februarie 2016.
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