
 

 
 

ANUNŢ 
 
 

 Facultatea de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti organizează 
concurs de admitere pentru anul universitar 2022-2023, la următoarele programe de studii 
universitare ACREDITATE: 
 
 

A. Licenţă (durata 3 ani) – Psihologie:  
- Învăţământ cu frecvenţă – 80 de locuri; 
- Învăţământ cu frecvenţă redusă – 50 de locuri. 

 
 
B.  Masterat (durata 2 ani) – Psihologie: 

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

- Învăţământ cu frecvenţă – 75 de locuri; 
- Masteratul 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; 
- Masteratul profesional este avizat de Colegiul Psihologilor din 
România în   
specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”. 

 
 
 
 

C. Calendarul activităţilor: 
 
• 02 mai- 25 iulie 2022 - până în ora 16:00 (sesiunea IULIE) - Depunerea 

dosarelor* F/O 
 

• 27 iulie - 19 septembrie 2022 - până în ora 16:00 (sesiunea SEPTEMBRIE) – 
Depunerea dosarelor* F/O 

 
 
 
 
 



Sesiunea iulie 2022 
 
 

• 27 iulie 2022 – analiza dosarelor: ÎF, ÎFR, PCCP, PADSN 
• 27 iulie 2022 – afişarea rezultatelor la analiza dosarelor ÎF, ÎFR, PCCP, 

PADSN 
• 28 iulie 2022, ora 10.00 – interviu motivaţional de departajare**   ***** la 

studii universitare de licenţă ÎF şi ÎFR (dacă este cazul) 
• 28 iulie 2022, ora 20.00 – afişarea rezultatelor finale la concursul de 

admitere pentru studii universitare de licenţă ÎF şi ÎFR 
• 29 iulie 2022, ora 10.00 – probă orală***   *****: PCCP şi PADSN  
• 29 iulie 2022, ora 19.00 – interviu motivațional de departajare***    ****   ***** 

la studii universitare de master PCCP și PADSN (dacă este 
cazul) 

• 29 iulie 2022, ora 20.00 – afişarea rezultatelor finale la PCCP şi PADSN 
 
 
 

Sesiunea septembrie 2022 
( în funcţie de locurile rămase disponibile/neocupate în sesiunea din IULIE 2022) 

 
 

• 21 septembrie 2022 – analiza dosarelor*: ÎF, ÎFR, PCCP, PADSN 
• 21 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor la analiza dosarelor ÎF, ÎFR, PCCP, 

PADSN 
• 22 septembrie 2022, ora 10.00 – interviu motivaţional de departajare**   ***** la 

studii universitare de licenţă ÎF şi ÎFR (dacă este cazul) 
• 22 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere 

pentru studii universitare de licenţă ÎF şi ÎFR 
• 23 septembrie 2022, ora 10.00 – probă orală ***   *****: PCCP şi PADSN 
• 23 septembrie 2022, ora 19.00 – interviu motivațional de departajare***      

****...***** la studii universitare de master PCCP și PADSN 
(dacă este cazul) 

• 23 septembrie 2022, ora 20.00 – afişarea rezultatelor finale la PCCP şi 
PADSN 

 
 
* Depunerea dosarelor se poate face fizic –sediul din Bld. Vasile Milea, nr. 1G, corp C, 
rectorat/online pe platforma (doar în cazuri excepționale) 
 
 
** Departajarea candidaților la examenul de admitere la studii universitare de licență, 
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 se găsesc la 
adresa:  
 
https://www.ueb.ro/psihologie/files/tematica_examen_admitere_licenta_2022.pdf 



*** 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, 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 iulie și septembrie 2022, interviul motivațional de departajare la 
examenul de admitere la studii universitare de licență și 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: 
 
- 1.700 lei - studii universitare de licenţă  
- 1.000 lei - studii universitare de masterat  
 
 se va face astfel: în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor 
 

− pentru sesiunea IULIE 2022, studii universitare de  licenţă - până cel târziu la 
03 august 2022 

− pentru sesiunea IULIE 2022, studii universitare de masterat - până cel târziu 
la 05 august 2022 
 

− pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2022, studii universitare licenţă - până cel 
târziu la 28 septembrie 2022 

− pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2022, studii universitare de masterat – până 
cel târziu la 29 septembrie 2022 

 
 

• Neachitarea primei rate, la termenul prevăzut mai sus, atrage pierderea calităţii 
de admis, iar locul devenit vacant va fi repartizat, după caz, fie pentru sesiunea din 
septembrie 2022, fie următorului candidat din lista celor care nu au fost declaraţi 
eligibili în funcţie de numărul de locuri alocate programului de studiu. 
 


