
 

  

ANUNŢ  
  

 Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti organizează concurs de admitere 

pentru anul universitar 2018-2019, la următoarele programe de studii universitare:  

  

A. Licenţă (durata 3 ani) – Psihologie:   

-  Învăţământ cu frecvenţă – 80 de locuri; - 

 Învăţământ cu frecvenţă redusă – 50 de locuri.  

  

B. Master (durata 2 ani) – Psihologie:  

  

B1: „Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică” - PCCP:  

- Învăţământ cu frecvenţă – 75 de locuri;  

- Masterul profesional este avizat de Colegiul Psihologilor din România în         

specialitatea „psihologie clinică”;  

  

B2: „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” - PADSN:   

- Învăţământ cu frecvenţă – 25 de locuri;  

- Masterul profesional este avizat de Colegiul Psihologilor din România în         

specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”.  

  

C. Calendarul activităţilor:  

• 01 iunie-20 iulie 2018 (sesiunea IULIE) – Depunerea dosarelor  

• 21 iulie-18 septembrie 2018 (sesiunea SEPTEMBRIE) – Depunerea dosarelor 

pentru licență  

• 21 iulie-23 septembrie 2018 (sesiunea SEPTEMBRIE) – Depunerea dosarelor 

pentru master 

 

Sesiunea iulie 2018  

• 23 iulie 2018 – analiza dosarelor*: ÎF, ÎFR, PCCP şi PADSN  

• 24 iulie 2018 – interviu motivaţional de departajare licenţă ÎF şi ÎFR; afișarea 

rezultatelor.   

• 25 iulie – probă orală**: PCCP şi PADSN; afișarea rezultatelor.  

  

Sesiunea septembrie 2018  

• 19 septembrie 2018 – analiza dosarelor: ÎF, ÎFR  

• 24 septembrie 2018 – analiza dosarelor: PCCP şi PADSN  

• 20 septembrie 2018 – interviu motivaţional de departajare licenţă ÎF şi ÎFR; 

afișarea rezultatelor.  

• 26 septembrie 2018 – probă orală**: master PCCP   

• 26 septembrie 2018 – probă orală**: master PADSN; afişarea rezultatelor.  



  

* Departajarea candidaţilor, situaţi pe ultimele locuri şi având medii egale, va fi stabilită în urma 

susţinerii unui interviu motivaţional, admiterea realizându-se în limita numărului de locuri alocate 

programului de studiu respectiv.  

** Pentru studii universitare de master, cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin 

probe orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.  

  

  NOTĂ: pentru alte informaţii şi detalii:  

- contactaţi Secretariatul facultăţii – tel. 0213167931, int.230  

- consultaţi următoarele site-uri:  

 Universitate – www.ueb.ro   

 Facultate     – www.ueb.ro/psihologie  


