
 

 
 

ANUNŢ 
 
 

 Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti organizează 
concurs de admitere (sesiunea din septembrie) pentru anul universitar 2022-2023, la 
următorul program de studii universitare ACREDITAT: 
 
 

 „Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” - PADSN:  
 

- Învăţământ cu frecvenţă – 25 de locuri (locuri ramase -14); 
- Masteratul profesional este avizat de Colegiul Psihologilor din 
România în  specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale”. 

 
 
 

Calendarul activităţilor: 
 

 

 27 iulie - 15 septembrie 2022 - până în ora 12:00 (sesiunea SEPTEMBRIE) –  

 
Depunerea dosarelor se poate face fizic –sediul din Bld. Vasile Milea, nr. 1G, 
corp C, parter, Rectorat / Casa Ecologiei, etaj 1, online pe platforma (doar în 
cazuri excepționale). 

 
 
 

 
Sesiunea septembrie 2022 

 
 

 19 septembrie 2022 – analiza dosarelor PADSN 

 19 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor la analiza dosarelor PADSN 

 20 septembrie 2022, ora 10.00–probă orală ***PADSN 

 20 septembrie 2022, ora 19.00 – interviu motivațional de departajare**** la 
studii universitare de master PADSN (dacă este cazul) 

 20 septembrie 2022, ora 20.00 – afişarea rezultatelor finale la PADSN 
 
*** Proba orală, pentru studiile universitare de master, respectiv cunoştinţele specifice 

domeniului de studiu, se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. 

Informații privind tematica și bibliografia la proba orală pentru examenul de admitere la 



master se găsesc la adresa: 

https://www.ueb.ro/psihologie/files/tematica_examen_admitere_master_2022.pdf 

**** Departajarea candidaţilor la examenul de admitere la studii universitare de 

master (vor fi anuntati telefonic), 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. Informații privind interviul 

motivațional de departajare se găsesc la adresa:  

https://www.ueb.ro/psihologie/files/tematica_examen_admitere_master_2022.pdf 

***** Pentru sesiunea septembrie 2022, interviul motivațional de departajare la 

examenul de admitere la studii universitare de master, precum și proba orală la 

examenul de admitere la studii universitare de master, se vor desfășura fizic 

 

 NOTE: pentru alte informaţii şi detalii: 

 

  - contactaţi Secretariatul facultăţii – tel. 0213167931, int.231(în programul afișat) 
              – email: psihologie@ueb.ro  

- consultaţi următoarele site-uri: 
 Universitate – www.ueb.ro 
 Facultate     – www.ueb.ro/psihologie  

 
 

ATENŢIE! 
 

 Achitarea ratei I: 
 
- 1.000 lei - studii universitare de masterat  
 
 se va face astfel: în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor 
 

 pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2022, studii universitare de masterat – până 
cel târziu la 26 septembrie 2022 

 
 

 Neachitarea primei rate, la termenul prevăzut mai sus, atrage pierderea calităţii 
de admis, iar locul devenit vacant va fi repartizat, următorului candidat din lista 
celor care nu au fost declaraţi eligibili în funcţie de numărul de locuri alocate 
programului de studiu. 
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