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METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER
DIN DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Art.1. Admiterea la programele de master Management educaţional şi Consiliere
educaţională şi dezvoltarea carierei se organizează pe baza prezentei metodologii, cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art.2. Metodologia de admitere la programele de master în domeniul Ştiinţe ale educaţiei este
elaborată în conformitate cu următoarele acte normative:
-

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011(actualizată la 1.01.2014);

-

Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;

-

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior;

-

Carta Universității din Craiova;

-

Metodologia de desfăşurare a admiterii în ciclurile universitare de licenţă, master şi
doctorat, de la programele de studii ale Universităţii din Craiova;

-

Metodologia organizării concursului de admitere la Facultatea de Litere.

Art.3.
(1) Admiterea la programele de studii de master în domeniul Ştiinţe ale educaţiei se poate
organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
(2) Perioadele celor două sesiuni de admitere (iulie/septembrie), formele şi probele de concurs
aprobate de Senatul Universităţii din Craiova se fac publice conform prevederilor legale în
vigoare, prin afişare la sediul universităţii, al Facultăţii de Litere, prin publicare pe pagina
proprie de web şi prin „Ghidul candidatului”.
(3) În eventualitatea în care rămân locuri neocupate se organizează o nouă sesiune de
admitere. Eventualele locuri rămase neocupate, după o a doua sesiune de admitere, vor fi
redistribuite.
(4) Formele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru proba scrisă sunt publicate
pe pagina web a Facultăţii de Litere, cu cel puţin şase luni înainte de desfăşuarea concursului.

Art.4. Organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de master în domeniul Ştiinţe ale
educaţiei se realizează conform procedurilor precizate în Metodologia de admitere a
Universităţii din Craiova, pentru fiecare etapă :
-

înscrierea candidaţilor;

-

stabilirea subiectelor pentru concursul de admitere;

-

desfăşurarea, verificarea şi notarea probelor concursului de admitere master;

-

stabilirea şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere;

-

repartizarea candidaţilor admişi;

-

depunerea şi rezolvarea contestaţiilor.

Art.5. Condiţia de eligibilitate pentru programele de studii de master Management
educaţional și Consiliere educaţíonală şi dezvoltarea carierei este absolvirea unui program de
studii de licenţă.
Art.6.
(1) Admiterea la programele de studii de master Management educaţional și Consiliere
educaţíonală şi dezvoltarea carierei se face prin probă scrisă, cu notă, din tematica şi
bibliografia programului de master.
(2) Criteriile de departajare sunt:
-

nota lucrării de licenţă;

-

media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă;

-

media de la examenul de bacalaureat.

Art. 7.Subiectele de la proba scrisă sunt astfel formulate, încât:
-

să respecte tematica de examen a programelor de master Management educaţional şi
Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei;

-

să fie relevante pentru evaluarea cunoştinţelor (volum, prelucrare, esenţializare), a
capacităţilor de înţelegere, aplicare, analiză, transfer, sinteză şi a competenţelor de a
rezolva situaţii problematice, prin operaţionalizarea culturii de specialitate;

-

să fie accesibile tuturor categoriilor de candidaţi, în condiţiile în care au parcurs
bibliografia dată (atât celor care au absolvit programe de licenţă în domeniul Ştiinţe
ale educaţiei, cât şi celor licenţiaţi în alte domenii);

-

să simplifice operaţia de corectare şi să diminueze posibilitatea apariţiei divergenţelor
în notare.
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