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UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Bine aţi venit la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane!
Facultatea noastră funcţionează ca structură distinctă a Universităţii din Oradea începând
cu anul 2002, urmare a HG nr. 410/13.05.2002.
În cadrul FSSU vă puteţi pregăti ca specialişti în domeniile Psihologie, Sociologie Asistenţă Socială şi Ştiinţele educaţiei, la nivel de studii de licenţă şi masterat. În plus, domeniul
Sociologie vă pferă posibilitatea desăvârşirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale,
prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un
teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane organizează şi programe postuniversitare în
specializări mono- sau interdisciplinare.
Procesul de pregătire a specialiştilor din domeniile specifice facultăţii noastre este astfel
conceput încât să fie în concordanţă cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din
România.
Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea
dezvoltării propriei personalităţi, atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării
disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care dispuneţi, prin numeroasele
şi interesantele activităţi extracurriculare care sunt organizate: cercuri studenţeşti orientate spre
cercetare, grupuri corale şi de artă plastică, activităţi de voluntariat etc.
Schimburile studenţeşti din cadrul programelor Erasmus vă oferă deschideri către
abordări internaţionale ale asimilării cunoştinţelor de specialitate, posibilitatea cunoaşterii
modului în care se realizează formarea specialiştilor din domeniile noastre de studii în
universităţi din străinătate, oportunitatea de a vă face prieteni printre colegii din diferitele
universităţi europene care au aceleaşi preocupări etc.
Prin urmare, instituţia noastră este o facultate dinamică, cu multiple parteneriate la nivel
naţional şi internaţional, cu un staff academic prestigios şi tânăr, conectată la piaţa muncii atât
prin buna pregătire oferită studenţilor cât şi prin atractivitatea profesiilor în care îi pregătim, o
facultate în care studenţii învaţă cum să se înţeleagă mai bine pe ei şi lumea în care trăiesc, astfel
încât să schimbe viitorul individual şi social.

Scurt istoric
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului
Învăţământului nr. 3795/17.04.1995 prin reorganizarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. Catedra de
Filosofie şi Ştiinţe Sociale a noii facultăţi a organizat în anul 1996 primele examene de admitere
pentru specializări proprii: Psihologie, respectiv Sociologie. În anul 1998 în cadrul facultăţii
funcţionau trei catedre cu specific socio-uman: Filosofie, Psihologie şi Sociologie, alături de
Istorie şi Geografie. Alte două specializări de licenţă au fost organizate începând cu anul 1999:
Asistenţă Socială şi Filosofie.
După acreditarea specializărilor Psihologie şi Sociologie în anul universitar 2001-2002,
catedrele de Istorie şi Geografie s-au desprins din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, urmând să
constituie Facultatea de Istorie-Geografie, modificare consfinţită prin H.G. nr. 410/13.05.2002.
Portofoliul facultăţii s-a îmbogăţit în anul 2003 cu o nouă specializare organizată de
Catedra de Psihologie, Psihopedagogia specială şi cu un masterat organizat de Catedra de
Sociologie-Asistenţă Socială: Managementul Resurselor Umane.
În anul 2005, odată cu restructurarea domeniilor academice de studii, ia fiinţă Catedra de
Ştiinţe ale Educaţiei, continuatoarea tradiţiei Colegiului Pedagogic de Institutori înfiinţat în
1996, colegiu care organizase anterior specializările Institutor - limbă străină, Institutori –
Muzică, Institutori – Desen şi Institutori – Educaţie specială. În acelaşi an, Catedra de Ştiinţe ale
Educaţiei a pus bazele unei noi specializări în cadrul Facultăţii: Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar, preluând şi programul de studii Psihopedagogie specială.
În prezent (anul universitar 2016-2017), Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are în
structura sa trei departamente: Departamentul de Psihologie, Departamentul de Sociologie Asistenţă Socială şi Departamentul de Ştiinţele educaţiei. Cele trei departamente coordonează
şase programe de studii la nivelul studiilor de licenţă: Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie,
Resurse Umane, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
învăţământ (cu frecvenţă - la Oradea şi Beiuş -, cu limba de predare maghiară sau cu frecvenţă
redusă). Toate aceste programe de studii sunt acreditate. Programele de studii la nivel de
masterat sunt în număr de 5 după cum urmează: Gestiunea resurselor umane, Managementul
serviciilor sociale, Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, Psihologie
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi Educaţia integrată în învăţământul
preşcolar şi şcolar.
La nivelul Departamentului de Sociologie - Asistenţă Socială există un program de studii
doctorale in domeniul Sociologie, astfel încât, în acest moment, facultatea oferă programe de
studii pe toate cele trei cicluri ale învăţământului superior: licenţă, masterat şi doctorat.
Misiune si obiective
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane pregăteşte specialişti în domeniul psihologiei,
sociologiei, asistenţei sociale, psihopedagogiei speciale şi pedagogiei învăţământului primar şi
preşcolar. Totodată, prin cursurile de master sunt pregătiţi specialişti în domeniul
managementului resurselor umane, administraţiei publice şi dezvoltării comunitare, relaţiilor
publice, consilierii psihologice, psihologiei judiciare şi psihologiei educaţiei.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a fi principalul furnizor local de
resursă umană înalt specializată în domeniile în care oferă diplome, cea mai importantă sursă de
expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale ştiinţelor sociale, cât şi un pol de excelenţă
pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de ramură.
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Temele de cercetare abordate de membrii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt:
1. Excluziunea socială în variatele ei forme şi determinări
2. Participarea socială în mediul urban
3. Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii
4. Analiza psihologică a fenomenului de violenţă în rândul elevilor; dezvoltarea şi
implementarea unor strategii de profilaxie şi intervenţie
5. Impactul despărţirii temporare a copiilor de părinţi asupra dezvoltării socio-afective a
acestora
6. Specificul şi rolul procesărilor informaţionale automate în dinamica emoţiilor şi
tulburărilor emoţionale
7. Satisfacţii şi insatisfacţii în cariera didactică
8. Cauzele eşecului şi succesului şcolar
9. Aspecte psihosociale privind integrarea socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale şi
neuromotorii
Colectivul facultăţii se implică, de asemenea, în realizarea de cercetări aplicate prin care
contribuie la elaborarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul asistenţei sociale,
educaţiei, comunicării publice.
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CONDUCEREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE SOCIO - UMANE

DECAN

Conf.univ.dr. Karla Barth

PRODECANI

Conf.univ.dr. Mihai Marian
Lector univ.dr. Dragos Darabaneanu

Membrii Consiliului Facultăţii
cadre didactice

Membrii Consiliului Facultăţii
studenţi

Conf. univ. dr. Karla Barth

Alin Moise (student, Psihologie)

Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu

Nicolae Mic (student, Psihologie)

Conf.univ. dr. Mihai Marian

Mihaela Pop (studentă, Resurse Umane)

Prof. univ. dr. Adrian Hatos

Patricia Sălăgean (studentă, Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar)

Prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu
Conf. univ. dr. Marius Drugaș
Conf. univ. dr. Monica Secui
Conf. univ. dr. Claudia Bacter
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
Lect. univ. dr. Ionuţ Oprea
Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald
Lect. univ. dr. Ionuț Erdeli

Reprezentanţii Facultăţii în Senatul Universitar
Prof.univ.dr. Dindelegan Camelia
Lector univ.dr. Bekesi Giorgiana
Lector univ.dr. Cioara Ionel
Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ
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Componenţa Consiliilor departamentelor facultăţii
conf. univ. dr. Marius Drugaş (director
departament)
conf. univ. dr. Delia Bîrle
Departamentul de Psihologie

lect. univ. dr. Marius Cioara
conf. univ. dr. Monica Secui
prof. univ. dr. Simona Trip
prof. univ. dr. Sergiu Bălţătescu (director
departament)

Departamentul de Sociologie - Asistenţă
Socială

lect. univ. dr. Cristina Florescu (director
departament)
Conf.univ.dr. Karla Barth
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

conf. univ. dr. Dan Pătroc
lect. univ. dr. Denisa Ardelean
lect. univ. dr. Andra Perţe

Componenta comisiilor de specialitate ale
Consiliului Facultatii de Stiinte Socio-Umane
aprobata in sedinta Consiliului FSSU din data de 23.11.2016

Comisia de calitate:
Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Conf. univ. dr. Drugaș Marius
Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
Prof.univ.dr. Carmen Popa
Lect. univ. dr. Sorana Săveanu
Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu
Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt – reprezentant al sindicatului
Ianţa Felicia – ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Caciora Lucia - ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Daragiu Tina – Fundaţia Ruhama, reprezentant al angajatorilor
Pop Mihaela – Studentă, anul II RU
Sălajan Patricia- Studentă, anul II PIPP
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Comisia socială:
Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ – preşedinte
Lect. univ. dr. Dărăbăneanu Dragoş
Lect. univ. dr. Ardelean Denisa
Moise Alin – Student, anul II Psihologie
Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie
Pop Mihaela – Studentă, anul II RU
Sălăjan Patricia - Studentă, anul II PIPP
Comisia de promovarea imaginii:
Lect. univ. dr. Decsei Radu Alina
Conf. univ. dr. Pătroc Dan
Lect. univ. dr. Perţe Andra
Lect. univ. dr. Săveanu Sorana
Moise Alin – Student, anul II Psihologie
Pop Mihaela – Studentă, anul II RU
Comisia de relatii internationale si mobilităţi studenţi străini:
Conf. univ. dr. Birle Delia – Responsabil FSSU -responsabil departamental / Departamentul de
Psihologie
Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald – responsabil departamental / Departamentul de
Stiinte ale Educatiei
Lect. univ. dr. Daniela Maci- responsabil departamental/Departamentul de Sociologie-Asistenta
sociala
Dana Șodinca - secretar şef facultate
Comisia de specialitate pentru recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii:
Departament Sociologie-Asistență Socială
Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu
Lect. univ. dr. Bottyan Zsolt
Lect. univ. dr. Oprea Ionuţ
Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe
Departament Psihologie
Conf. univ. dr. Drugaș Marius
Conf. univ. dr. Bîrle Delia
Conf. univ. dr. Secui Monica
Lect. univ. dr. Cioară Marius
Departament Științe ale educației
Conf. univ. dr. Barth Karla
Lect. univ. dr. Cristina Florescu
Lect. univ. dr. Raluca Răcășan
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Comisia pentru traducerea suplimentului la diploma
Conf. univ. dr. Simona Laurian Fitzgerald
Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț
Lect. univ. dr. Gabriel Roșeanu
Lect. univ. dr.Coturbaș Lioara
Lect. univ. dr. Ciobanu Nicoleta
Comisia de Prevenire și Stingere a Incendiilor și Protecția Muncii
Conf. univ. dr. Drugaș Marius
Lect. univ. dr. Erdeli Ionuț
Lect. univ. dr. Dejeu Gheorghe
Mic Nicolae – Student, anul II Psihologie
Comisia de Inventar
Conf. univ. dr. Drugaș Marius
Lect. univ. dr. Stan Rosana
Lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu
Lect. univ. dr. Ardelean Denisa
Nagy Simona, laborant

TELEFOANE:
0259 408439 (secretariat)
0259408766 (decanat)
0259408766 (Departamentul de Psihologie)
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SECRETARIAT

Date de contact Facultatea de Ştiinţe Socio Umane:
str. Universităţii nr.1, 410087, Oradea, România – Campusul 2
Telefon: +40 259 408766, +40 259408439
Fax: +40 259 408439
e-mail: contact@socioumane.ro
website: http://www.socioumane.ro/
PROGRAM CU STUDENŢII:
LUNI-JOI ORA 12:00-14:00

Dana Şodinca

Secretar şef FSSU

Ciuciu Leonora
(secretară)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF - Oradea
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF - la Beiuş
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar IF

Corb Erika
(secretară)

Asistenţă socială IF
Sociologie IF
Resurse Umane IF
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IF - limba maghiară
Gestiunea resurselor umane IF - anul 1,şi 2
Managementul serviciilor sociale IF - anul 1 şi 2

Popovici Adriana
(secretară)

Psihologie IF
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar IFR
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională IF
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie IF

Nagy Simona
(laborantă)
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PREZENTARE GENERALĂ PSIHOLOGIE
Programe de studiu:
Studii de licenţă:
Psihologie
Durata studiilor – 3 ani
Studii de masterat:
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
Durata studiilor – 2 ani
Funcţionând în cadrul Universităţii din Oradea încă din anul 1996, Psihologia oferă
tinerilor posibilitatea de a se pregăti la nivel de licenţă şi master în două domenii aplicative ale
acesteia: psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie; psihologie educaţională consiliere
şcolară şi vocaţională.
A fi psiholog înseamnă să-ţi aduci aportul de împlinirea dezideratelor psihologiei: să
cunoşti oamenii, să-i ajuţi să se dezvolte, să le ameliorezi suferinţele, să-i ajuţi să-şi rezolve
problemele ce ţin de propriul EU, de relaţiile cu alţii sau de activitate.













Unde poţi lucra după finalizarea studiilor de licenţă şi master în domeniul Psihologie?
psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie;
psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională;
psiholog în specialitatea psihologia transporturilor;
psiholog în specialitatea psihologie aplicată în servicii;
psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin
tehnica poligraf;
psiholog şcolar;
specialist în relaţii publice;
cercetare în psihologie;
cadru didactic în învăţământul preuniversitar sau universitar etc.

Studenţii buni şi foarte buni beneficiază de burse, de schimburi studenţeşti în programe
internaţionale sau de alte forme de recunoaştere a meritelor profesionale.
Colectivul de cadre didactice al Departamentului de Psihologie este constituit în
majoritate din tineri doritori de performanţă, implicaţi şi deschişi spre relaţii de bună comunicare
şi colaborare cu studenţii.
Activitatea de cercetare este ancorată la cerinţele realităţii, reflectând pe de o parte
contextul socio-cultural, iar pe de altă parte nevoile oamenilor.
Preocupările cadrelor didactice sunt relevate şi de existenţa şi funcţionarea Centrului de
Psihologie Aplicată, dar şi de gestionarea a două reviste indexate în baze de date internaţionale:
Romanian Journal of School Psychology şi Journal of Psychological and Educational
Research (CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO, EBSCO, SCOPUS)
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PREZENTARE GENERALĂ SOCIOLOGIE - ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Programe de studiu:
Studii de licenţă:
Asistenţă Socială
Sociologie
Resurse Umane
Durata studiilor – 3 ani
Studii de masterat:
Gestiunea resurselor umane
Managementul serviciilor sociale
Durata studiilor – 2 ani
Studii de doctorat:
Sociologie
Durata studiilor – 3 ani
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială organizează programe de studiu
atractive la nivel de studii de licenţă şi masterat, în concordanță cu cerințele pieței forței de
muncă și adaptate contextului socio-economic actual. La nivel de licență, candidații au
posibilitatea de a se înscrie la specializările Sociologie, Asistență Socială și Resurse umane.
Pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate și îmbunătățirea competențelor
profesionale, studiile pot fi continuate urmând programele de masterat Gestiunea resurselor
umane şi Managementul serviciilor sociale. În plus, domeniul Sociologie oferă posibilitatea
perfecționării pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea
academică avansată, oferind oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional
extrem de atractiv.
Procesul de pregătire a specialiştilor este asigurat și prin activități de practică,
departamentul având multiple parteneriate și colaborări cu organizații din mediul public și privat.
În plus, studenții au posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale și personale prin
implicarea în diverse activități extracurriculare, precum cercuri științifice, acțiuni de voluntariat,
conferințe și prin participarea la schimburi educaționale internaționale organizate prin programul
Erasmus.
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este unul dinamic, în care își desfășoară
activitatea cadre didactice cu un nivel înalt de pregătire, cu rezultate academice și de cercetare
relevante, cu vizibilitate la nivel național și internațional. Departamentul asigură conectarea la
piaţa muncii atât prin buna pregătire profesională oferită studenţilor, cât şi prin atractivitatea
profesiilor, fiind un departament în care studenţii își dezvoltă capacitatea de a înțelege lumea
care ne înconjoară, relațiile dintre oameni, comportamentele oamenilor în societate, problemele
sociale.
De la înființare, colectivul departamentului a derulat numeroase proiecte de cercetare care
au contribuit la soluționarea diverselor probleme sociale la nivel local, regional, național și chiar
European. Tematicile proiectelor și rezultatele obținute au avut impact semnificativ asupra
îmbunătățirii politicilor sociale.
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Asistenţă Socială
Ai prieteni, colegi sau cunoscuţi care se confruntă cu diferite probleme sociale? Îţi pasă?
Vrei să înveți să oferi sprijin profesionist?
ASISTENȚA SOCIALĂ te învață cum să te implici, cum să oferi sprijin de specialitate
celor aflați în situații vulnerabile: abuzaţi, marginali şi nevoiaşi, rromi, imigranţi, persoane fără
adăpost, cei dependenţi de droguri sau de alcool și cei care nu au parte de iubirea unei familii!
ASISTENȚII SOCIALI sunt specialiștii capabili să intervină în situațiile de criză, să
ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate.
Programul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ încurajează implicarea și atenția acordată rezolvării
problemelor sociale, promovând demnitatea și individualitatea umană.
OFERIND SUPORT UNEI PERSOANE, FAMILII SAU COMUNITĂȚI VEI
CONTRIBUI LA SCHIMBAREA ÎN BINE A SOCIETĂȚII!
Cunoștințele și deprinderile dobândite în timpul studiilor oferă posibilitatea unei cariere
în domenii variate: protecția copilului și a familiei, asistența persoanelor cu dizabilități și a
persoanelor vârstnice, a persoanelor dependente, victimelor traficului de persoane, dar şi în
managementul instituţional și politici sociale.
Resurse Umane
Te interesează modul în care funcționează organizațiile? Vrei să înțelegi comportamentul
oamenilor la locul de muncă? Vrei să cunoști modalitățile de a obține performanța
profesională? Ți-ai dori să ajungi un adevărat lider?
RESURSE UMANE este un domeniu competitiv, dinamic și de actualitate care asigură
analiza comportamentului oamenilor în organizații și evaluarea tendințelor, oportunităților,
provocărilor și riscurilor de pe piața forței de muncă. Specialiștii în domeniul RESURSELOR
umane contribuie decisiv la procesele de recrutare și selecție a personalului, motivarea și
evaluarea performanței la locul de muncă, management și leadership, formarea și dezvoltarea
competențelor profesionale, salarizarea și politicile compensatorii, dinamica grupului de muncă,
marketing de personal, promovarea în carieră, climat organizațional.
Competențele și cunoștințele dobândite te pot ajuta să ocupi diverse poziții, precum:
specialist în departamentul de resurse umane al organizațiilor, analist piaţa muncii, analist
recrutare/integrare salariaţi, specialist în relații de muncă, consilier orientare privind cariera,
consultant reconversia și mobilitatea personalului, specialist în cadrul unor firme de plasare a
forței de muncă, formator/trainer etc..
Sociologie
Cum își găsesc oamenii locul în societate? De ce există între oameni diferențe sociale?
De ce respectăm regulile sociale? Cum ne alegem partenerii de viață? Cum putem explica
opțiunile politice? Ce influență are Internetul asupra noastră? Care este relația dintre educație și
venit? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care SOCIOLOGIA încearcă să dea un
răspuns.
SOCIOLOGIA înseamnă mai mult decât realizarea sondajelor de opinie. Programul de
SOCIOLOGIE dezvoltă capacitatea de a întelege lumea care ne înconjoară, relațiile dintre
oameni, comportamentele oamenilor în societate, problemele sociale, organizațiile, comunitățile,
viața politică, publicitatea, familia, educația, fericirea.
SOCIOLOGIA EXPLICĂ REALITATEA SOCIALĂ!
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Cunoștințele dobândite despre oameni și societate pot fi folosite într-o mulțime de
domenii precum: …resurse umane …cercetare de piață …dezvoltare socială …management
…marketing …publicitate ...mass-media ...comunicare politică …administrație publică
Gestiunea resurselor umane [masterat]
Absolvenții acestui program de studiu vor dobândi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe care
să le permită eficientizarea resurselor umane. Programul de masterat are misiunea de a pregăti
specialişti în domeniul resurselor umane care să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor din
instituţiile publice sau private. Disciplinele predate urmăresc asimilarea competențelor specifice
managementului bazelor de date cu evidenţa personalului, formarea specialiștilor în vederea
organizării programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi asigurarea calităţii acestora,
prezentarea managementului sistemului de relaţii de muncă al organizaţiilor, formarea abilităților
pentru recrutarea, selecţia şi promovarea de personal, formarea unor specialişti deschişi către
dialog şi preocupaţi de responsabilităţile lor civice, dezvoltarea competenţelor de comunicare
socială şi organizațională.
Managementul Serviciilor Sociale [masterat]
Specializarea Managementul serviciilor sociale are ca obiectiv pregătirea specialiştilor în
domeniul serviciilor sociale, astfel încât aceştia să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor
serviciilor sociale, mai ales din domeniul asistenţei sociale în care îşi desfăşoară activitatea.
Programul de masterat își propune formarea specialiștilor în evaluarea şi diagnoza problemelor
sociale, transmiterea competențelor privind proiectarea şi realizarea unor cercetări aplicate în
domeniul serviciilor sociale, planificarea intervenţiilor de servicii sociale și acordarea de servicii
şi prestaţii sociale, gestionarea sistemelor de date sociale.
Școala Doctorală de Sociologie
Sociologia este una din cele 11 domenii în care se funcționează programe doctorale la
Universitatea din Oradea, încă din 2002.
Studiile doctorale în sociologie sunt organizate de Școala Doctorală de Sociologie din
cadrul Facultății de Științe Socio-Umane.
Doctoratul în sociologie la Universitatea din Oradea poate fi științific, axat pe cercetarea
științifică avansată, care produce contribuții semnificative și originale la dezvoltarea cunoașterii
în domeniu, sau profesional, centrat pe discipline profesionale și pe cercetare aplicată. Programul
universitar de doctorat în sociologie durează de regulă 3 ani, beneficiază în fiecare an de un
anumit număr de granturi de studii guvernamentale și de burse de studiu și se finalizează cu titlul
științific de doctor în urma susținerii cu succes a Tezei de Doctorat de către studentul doctorand.
În afara burselor guvernamentale, în ultimii ani un număr semnificativ de studenți doctoranzi au
beneficiat de burse doctorale prin intermediul programelor POSDRU. De-a lungul celor trei ani
de pregătire studentul doctorand beneficiază de supervizarea coordonatorului de doctorat și de
sprijinul comisiei de îndrumare alcătuită din cadre ale Facultății de Științe Socio-Umane. Prin
programul de pregătire universitară avansată studentului i se asigură participarea la cursuri de
pregătire metodologică în domeniu, alte cursuri avansate în domeniu fiind încurajat să participe
la proiecte de cercetare, și să-și materializeze rezultatele cercetării prin publicații și participări la
reuniuni științifice.
De la înființarea programului de doctorat în Sociologie la Universitatea din Oradea au
fost acordate peste 20 de titluri de doctori în Sociologie. În anul universitar 2016-2017 Școala
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Doctorală de Sociologie are 35 de studenți. Școala Doctorală de Sociologie are 4 coordonatori de
doctorat.
Coordonatori de doctorat:
prof. univ. dr. hab Adrian Hatos (directorul Școlii Doctorale de Sociologie)
prof. univ. dr. Floare Chipea
prof. univ. dr. hab Sergiu Bălțătescu
prof. univ. dr. hab Gavril Flora
prof. univ. dr. hab. Antonio Sandu (asociat)
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PREZENTARE GENERALĂ ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programe de studii:
Studii de licenţă:
Psihopedagogie specială - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba de predare – limba
română
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba
de predare – limba română
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba
de predare – limba maghiară
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), filiala Beiuş,
limba de predare – limba română
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR),
Oradea, limba de predare – limba română
Durata studiilor – 3 ani
Studii de masterat:
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF),
Oradea, limba de predare – limba română
Durata studiilor – 2 ani
Misiunea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei este pregătirea profesorilor pentru
ciclul primar şi preşcolar alături de viitorii specialişti în psihopedagogie specială şi educaţie
integrată.
Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei oferă o varietate de programe de studii în
domeniul Ştiinţelor educaţiei, astfel:
Oportunităţi de carieră (cu o inserţie profesională la finalizarea studiilor în şcoli şi
grădiniţe de peste 75%):
 profesor pentru ciclul primar şi preşcolar, profesor expert în cadrul Caselor
personalului didactic, profesor de sprijin, profesor itinerant, profesor consultant la
Direcţiile generale de asistenţă socială și protecţia drepturilor copilului, cadru
didactic în sistemul universitar (specializări din domeniul Ştiinţelor educaţiei);
 manager al instituţiilor de învăţământ (grădiniţe şi şcoli cu clasele I-VIII),
manager de caz la Direcţiile generale de asistență socială și protecţia drepturilor
copilului;
 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială, Asistent de cercetare în
psihopedagogie specială, psiholog şcolar
 logoped, psihopedagog, consilier educaţional, consilier şcolar pe problematica
copiilor cu CES, consultant sau trainer în optimizarea relaţiilor şi a comunicării în
diferite grupuri (şcolare, de muncă, echipe sportive, colective de creaţie etc.) din
şcolile sistemului de învăţământ;
 promoter / coordonator de programe de integrare în cadrul organizaţiilor
neguvernamentale, mentor de practică, mentor de stagiatură, pedagog, pedagog
social.
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Psihopedagogia specială
Psihopedagogia specială (PPS) este o specializare cu caracter integrativ, având
deschideri teoretice, metodologice şi aplicative către o serie de domenii ştiinţifice cum sunt:
psihologia (psihologia şcolară şi psihologia vârstelor prin raportarea comparativă a copilului
deficient la reperele psihogenetice şi psihodinamice tipice, etc., psihodiagnoza, în ceea ce
priveşte depistarea precoce, încadrarea corectă în tipologii şi grade de deficienţă, stabilirea de
instrumente şi proceduri adecvate de evaluare) sociologia şi asistenţa socială (aspectele privind
integrarea educaţională, socială, profesională, sociologia familiei, protecţia şi sprijinirea
persoanelor aflate în dificultate, etc.) ştiinţele medicale (cu precădere în definirea etiologiei
deficienţelor şi a asocierii terapiilor medicale cu cele psihopedagogice). „Obiectul” de activitate
al absolvenţilor noştri îl constituie persoanele cu diferite categorii de dizabilităţi (intelectuale,
neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.), aplicarea în activitatea cu aceştia a
celor mai adecvate metodologii generale şi specifice de recuperare/compensare, de instruire şi
pregătire pentru integrarea în mediul socioprofesional, de dezvoltare a autonomiei personale şi
sociale.
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Prin studii de nivel de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) îşi propune să dezvolte viitorilor absolvenţi un set de
competenţe ştiinţifice, practic-acţionale, relaţional valorice care să le permită desfăşurarea la
nivel superior a procesului educaţional specific ciclurilor preşcolar şi şcolar primar: cunoştinţe
ample despre activitatea de predare-învăţare, validate de cercetare, un bogat repertoriu de
activităţi practice si de cercetare a fenomenelor educaţionale, un sistem de atitudini care să
favorizeze autonomia în câmp didactic, adoptarea unor transformări si prelucrări ale
cunoştinţelor si practicilor educaţionale, adaptarea acestora la cazuri individuale, inovarea pe
tărâm educaţional prin valorificarea rezultatelor cercetării psihopedagogice.
Programul PIPP oferă posibilitatea studierii unor discipline fundamentale din domeniul
Ştiinţelor Educaţiei precum Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia
instruirii, din domeniul Psihologiei şi Psihopedagogiei: Fundamentele Psihologiei, Psihologia
personalităţii, Fundamentele Psihopedagogiei speciale sau din aria didacticilor aplicate:
Didactica limbii şi literaturii române învăţământ primar, Didactica domeniului Limbă şi
comunicare – învăţământ preşcolar, Didactica matematicii în învăţământul primar, Didactica
domeniului Ştiinţe, Didactica domeniului Om şi societate
Mai mult, specializarea iniţiază studenţii în arta conducerii colectivului de elevi, la nivel
primar şi preşcolar prin discipline ca Management educaţional (organizaţie şcolară) sau în
teritoriul cercetării științifice: Metodologia cercetării psihopedagogice.
Un punct atractiv al programului este atât oferta largă de discipline opţionale din diverse
domenii: Cunoaşterea psihopedagogică a copilului, Educaţie integrată, Alternative educaţionale,
Învăţarea prin cooperare, Scriere şi caligrafie, Lectura şi teatrul pentru copii, Studiul
instrumentelor muzicale în învăţământul primar şi preşcolar, Metode şi tehnici de dezvoltare a
gândirii critice, Managementul proiectelor în educaţie, Etică şi deontologie didactică,
Psihopedagogia supradotaţilor etc., cât şi posibilitatea aplicării în practică a cunoştinţelor
dobândite pe tot parcursul celor 3 ani de şcolarizare, prin Practica Pedagogică efectuată în fiecare
semestru în instituţiile şcolare din Oradea şi din întreg judeţul Bihor.
Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), oferită la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a
Universităţii din Oradea şi Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu
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Frecvenţă Redusă (DIDIFR), este înfiinţată începând cu anul universitar 2005-2006, în baza
restructurării domeniilor de specializare ale programelor de studii de licenţă.
Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă atractivă de studiu, care se
bazează pe relativa independenţă a studentului în a alege:
• locul în care să înveţe;
• modalitatea de prezentare a temelor de studiu cuprinse în disciplinele studiate;
• momentul în care învaţă;
• metoda de învăţare;
• forma de comunicare cu cadrele didactice coordonatoare de disciplină şi cu colegii.
IFR se caracterizează prin:
• înlocuirea orelor de predare (curs), specifice învăţământului cu frecvenţă (de ZI), cu
activităţile de studiu individual (SI) realizate de către studentul IFR, în baza unui Suport pentru
studiu individual (SSI) care îi este pus la dispoziţie online;
• comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, specifice şi
învăţământului la distanţă, cum este platforma e-learning a DIDIFR
–
http://distance.iduoradea.ro, ce se poate accesa de către studentul IFR numai cu numele de
utilizator şi parola alocată de către Administratorul platformei e-learning pentru adresa de e-mail
comunicată de către studentul IFR la admiterea la facultate;
• întâlniri periodice, desfăşurate de regulă săptămânal, cu studenţii IFR, pentru
desfăşurarea activităţilor aplicative (AA) obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ
(seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică pedagogică etc.).
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar
Masteratul Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar este o specializare cu
caracter integrativ, având deschideri teoretice, metodologice şi aplicative către o serie de
domenii ştiinţifice cum sunt: psihologia (psihologia şcolară şi psihologia vârstelor prin raportarea
comparativă a copilului deficient la reperele psihogenetice şi psihodinamice tipice, etc.,
psihodiagnoza, în ceea ce priveşte depistarea precoce, încadrarea corectă în tipologii şi grade de
deficienţă, stabilirea de instrumente şi proceduri adecvate de evaluare) sociologia şi asistenţa
socială (aspectele privind integrarea educaţională, socială, profesională, sociologia familiei,
protecţia şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, etc.) ştiinţele medicale (cu precădere în
definirea etiologiei deficienţelor şi a asocierii terapiilor medicale cu cele psihopedagogice).
„Obiectul” de activitate al absolvenţilor noştri îl constituie persoanele cu diferite categorii
de dizabilităţi (intelectuale, neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.),
aplicarea în activitatea cu aceştia a celor mai adecvate metodologii generale şi specifice de
recuperare/compensare, de instruire şi pregătire pentru integrarea în mediul socioprofesional, de
dezvoltare a autonomiei personale şi sociale.
Dimensiunea practică a studiilor este reflectată în modul sistemic în care este concepută
şi realizată practica în şcoli şi în unităţi care au ca obiect de activitate copilul cu dizabilităţi,
copiii cu dificultăţi de învăţare, cu cerinţe educative speciale.
Colectivul de cadre didactice ce coordonează acest program este unul deosebit de inimos,
profesionist, unit, cu o excelentă pregătire în domeniu, deschis spre tot ceea ce înseamnă nou,
inovaţie şi originalitate.
Studenţii pot colabora cu facultăţi europene cu specializări similare prin mobilități de
studiu şi plasamente de practică în străinătate, cu burse acordate prin programul Erasmus sau pot
evolua profesional prin studii masterale şi de doctorat.
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O tradiţie stabilită încă de la înfiinţarea specializării este implicarea activă a studenţilor în
activităţi extracurriculare sau proiecte caritabile şi de voluntariat precum: Zâmbete şi jucării,
Haida, hai la Maramu‘!,Cu Moş Crăciun în Casa Minunilor, Secretul artei de a iubi, Magia
Crăciunului, Poveste de Crăciun, În Cetatea Împărătească, posibilitatea frecventării unor cercuri
de artă şi creaţie sau muzică (grupul vocal „Ecouri”) sau organizarea unor cursuri festive unice şi
memorabile.
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CURSURI POSTUNIVERSITARE

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Centrul de educaţie continuă şi
dezvoltare a resurselor umane din cadrul Universităţii din Oradea organizează
PROGRAMELE
POSTUNIVERSITARE
DE
FORMARE
ŞI
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ:
 MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR EDUCATIVE
Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi este creditat cu
25 de credite transferabile obţinute din parcurgerea disciplinelor obligatorii.
Adresabilitate: Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de
specializarea obţinută, specialişti din învăţământ şi din domenii conexe care îndeplinesc sau
aspiră la preluarea unor roluri de conducere, îndrumare, control şi evaluare pe diferite paliere ale
sistemului de învăţământ şi/sau ale unor organizaţii cu finalităţi educaţionale.
Admiterea se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele
documente:
•Copie după diploma de licenţă
•Copie după diploma de bacalaureat
•Copie după certificatul de naştere
•Copie după certificatul de căsătorie – după caz
•Copie xerox după cartea de identitate
•Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
•Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
•3 fotografii tip buletin
Costuri: Taxa de şcolarizare este de 650 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al
univerităţii, iar chitanţa se depune în Dosarul de înscriere.
Perioada şi condiţiile de formare – Programul are o durată de 10 săptămâni, cele 203 ore
aferente cursului fiind programate la sfârşitul săptămânii, după un orar care va fi afişat pe pagina
web a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (www.socioumane.ro)
Absolvirea programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de
atestare a competenţelor profesionale eliberat sub egida Ministerul Educaţiei și Cercetării
Științifice şi a Universităţii din Oradea.
Finalizarea studiilor va consta în întocmirea şi susţinerea unui proiect tematic şi/sau de
cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.
Detalii organizatorice: Cursul se va desfăşura la Universitatea din Oradea în intervalul
20 martie, 2017 - 28 mai, 2017. Înscrierile se realizează în intervalul 20.02.2017 – 4.03.2017
prin depunerea dosarelor la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, telefon 0259/ 408
439. Există şi posibilitatea preînscrierii online, pe pagina web a Universităţii din Oradea, butonul
Educaţie
continuă
/
Anunţuri
CECDRU
(https://www.uoradea.ro/Anunturi+CECDRU&structure=4)
Persoane de contact:
• prof.univ.dr. Florica Ştefănescu - coordonatorul programului postuniversitar:
florica.stefanescu@gmail.com
• Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439
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 PSIHOPEDAGOGIA EDUCAȚIEI ȘI INTERVENȚIEI TIMPURII
Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi este creditat cu 30 de
credite transferabile
Adresabilitate: Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, în Psihopedagogie specială, Psihologie, Sociologie,
specialiștilor care desfăşoară activităţi instructiv-educative cu antepreşcolari sau preşcolari,
activităţi de consiliere psihopedagogică a copiilor şi /sau familiilor etc. precum şi altor categorii
de specialişti din învăţământ şi domenii conexe, absolvenţi cu diplomă de licenţă.
Admiterea se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele
documente:
• Copie după diploma de licenţă/ absolvire (xerox + original)
• Copie după certificatul de naştere (xerox+original)
• Copie după certificatul de căsătorie – după caz (xerox+original)
• Copie xerox după cartea de identitate
• Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
• Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
• 3 fotografii tip buletin
Costuri: Taxa de şcolarizare este de 500 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al
universităţii, iar chitanţa se depune în dosarul de înscriere.
Perioada de înscriere: 20.02.2017 – 27.02.2017 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe
Socio - Umane, telefon 0259/ 408 439.
Absolvirea programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de atestare
a competenţelor profesionale eliberat sub egida MEN şi a Universităţii din Oradea.
Finalizarea studiilor va consta în întocmirea şi susţinerea unui proiect tematic şi/sa u de
cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.
Persoane de contact:
• conf.univ.dr. Cecilia Sas, coordonator program / csas@uoradea.ro
• Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439,

 CERCETAREA FENOMENELOR EDUCAȚIONALE
Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi este creditat cu 21 de
credite transferabile
Adresabilitate: Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, în Psihopedagogie specială, Psihologie, Sociologie,
specialiștilor care desfăşoară activităţi instructiv-educative cu antepreşcolari sau preşcolari,
activităţi de consiliere psihopedagogică a copiilor şi /sau familiilor etc. precum şi altor categorii
de specialişti din învăţământ şi domenii conexe, absolvenţi cu diplomă de licenţă.
Admiterea se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele
documente:
• Copie după diploma de licenţă/ absolvire (xerox + original)
• Copie după certificatul de naştere (xerox+original)
• Copie după certificatul de căsătorie – după caz (xerox+original)
• Copie xerox după cartea de identitate
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• Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
• Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
• 3 fotografii tip buletin
Costuri: Taxa de şcolarizare este de 500 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al
universităţii, iar chitanţa se depune în dosarul de înscriere.
Perioada de înscriere: 20.02.2017 – 27.02.2017 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe
Socio - Umane, telefon 0259/ 408 439.
Absolvirea programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de atestare
a competenţelor profesionale eliberat sub egida MEN şi a Universităţii din Oradea.
Finalizarea studiilor va consta în întocmirea şi susţinerea unui proiect tematic şi/sau de
cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.
Persoane de contact:
• conf.univ.dr. Cecilia Sas, coordonator program / csas@uoradea.ro
• Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439,
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INFORMAŢII GENERALE DESPRE ADMITERE
An universitar 2017 - 2018

 Acte necesare
- Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de
înscriere în care vor menţiona. sub semnătură proprie, toate datele solicitate în
formularul respectiv.
- La cererea - tip de înscriere se anexează următoarele acte:
- a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau
copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul
documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la
instituţia respectivă - în cazul în care candidatul are depus originalul la o alta
instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia
2017, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca
diploma de bacalaureat);
- b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte
documentul în original pentru certificare în acest caz);
- c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte
documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
- d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că
este apt pentru facultatea la care candidează;
- e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile
care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
- f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) copie;
- g) Chitanţa / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere
- Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
 Calendarul admiterii 2017
a) Pentru studii universitare de licență
 Sesiunea iulie 2017
11.07.2017 – 21.07. 2017 – înscrierea candidaţilor
21.07.2017, după ora 1600 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
24.07.2017 – 27.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)
28.07.2017 și 31.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)
01.08.2017 – afişarea rezultatelor finale
 Sesiunea septembrie 2017
04.09.2017 – 15.09.2017 – înscrierea candidaţilor
15.09.2017, după ora 1600 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
18.09.2017– 20.09.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)
21.09.2017– confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)
22.09.2017– afişarea rezultatelor finale
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b) Pentru studii universitare de master
 Sesiunea iulie 2017
17.07.2017 – 21.07.2017 – înscrierea candidaţilor
24.07 2017 – susţinerea probei de admitere (interviu)
24.07.2017, după ora 1600 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
25.07.2017 – 27.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)
28.07.2017 și 31.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)
01.08.2017 – afişarea rezultatelor finale
 Sesiunea septembrie 2017
04.09.2017 – 15.09.2017 – înscrierea candidaţilor
18.09.2017 – susţinerea probei de admitere (interviu)
18.09.2017, după ora 1600 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
19.09.2017– 20.09.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)
21.09.2017– confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)
22.09.2017– afişarea rezultatelor finale
 Probe admitere
a)
Pentru studii universitare de licență
Media examenului de bacalaureat.
Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:
1. a) Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat pentru secţia
română
b) Nota examenului de limba maghiară la examenul de Bacalaureat pentru secţia
maghiară
b) Pentru studii universitare de master
50% media examenului de licenţă
50% interviu și proba orală (proiect de cercetare)
Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:
1. Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din
cadrul examenului de licenţă
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INFORMAŢII GENERALE DESPRE LICENŢĂ / DISERTAŢIE
An universitar 2016 – 2017

Graficul examenelor de licenţă şi disertaţie
sesiunea Iulie 2017

A. Studii universitare de licenţă

Domeniul de
studii

Program de studii de licenţă

Ştiinţe ale
educaţiei

Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar / IF –
Oradea, Beiuş, maghiară
Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar / IFR
Psihopedagogie specială

Psihologie

Psihologie

Sociologie

Resurse umane

Asistenţă
socială

Asistenţă socială

Proba I
Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate
03.07.2017, ora 9
Probă scrisă

Proba II
Prezentarea şi
susţinerea lucrării de
licenţă
05.07.2017 06.07.2017, ora 9

03.07.2017, ora 9
Probă scrisă
03.07.2017, ora 9
Probă scrisă

05.07.2017 06.07.2017, ora 9
05.07.2017 06.07.2017, ora 9

B. Studii universitare de masterat
Domeniul de
studii

Program de studii de masterat

Ştiinţe ale
educaţiei

Educaţie integrată în învăţământul
primar şi preşcolar
Psihologie educaţională, consiliere
şcolară şi vocaţională
Psihologie
clinică,
consiliere
psihologică şi psihoterapie
Gestiunea resurselor umane

Psihologie

Sociologie

Managementul serviciilor sociale
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Prezentarea şi
susţinerea lucrării
de disertaţie
04.07.2017, ora 9

Obs.

Graficul examenelor de licenţă şi disertaţie
sesiunea Septembrie 2017

A. Studii universitare de licenţă

Domeniul de
studii

Program de studii de licenţă

Ştiinţe ale
educaţiei

Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar / IF –
Oradea, Beiuş, maghiară
Pedagogia
învăţământului
primar şi preşcolar / IFR
Psihopedagogie specială

Psihologie

Psihologie

Sociologie

Resurse umane

Asistenţă
socială

Asistenţă socială

Proba I
Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate
11.09.2017, ora 9
Probă scrisă

Proba II
Prezentarea şi
susţinerea lucrării
de licenţă
12.09.2017, ora 9

11.09.2017, ora 9
Probă scrisă
11.09.2017, ora 9
Probă scrisă

12.09.2017, ora 9
12.09.2017, ora 9

B. Studii universitare de masterat
Domeniul de
studii

Program de studii de masterat

Ştiinţe ale
educaţiei

Educaţie integrată în învăţământul
primar şi preşcolar

Psihologie

Psihologie educaţională, consiliere
şcolară şi vocaţională
Psihologie
clinică,
consiliere
psihologică şi psihoterapie
Gestiunea resurselor umane

Sociologie

Prezentarea şi
susţinerea lucrării
de disertaţie
11.09.2017, ora 10

Obs.

Managementul serviciilor sociale

Dosarul absolventului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor se
completează cu:
• cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de
decan;
• foaie de lichidare completată şi vizată;
• două fotografii color, recente, dimensiunea 3/4 (pe hârtie fotografică mată);
• copii ale certificatului de naştere şi de căsătorie (dacă există);
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• copia diplomei de bacalaureat şi cea de studii superioare (pentru absolvenţii
de master) însoţită de original, pentru certificarea conformităţii cu
originalul, dacă acesta nu este în dosar;
• chitanţa de plată a taxei de examen (in cazul absolvenţilor care repetă
examenul)
• Lucrarea de licenţă / disertaţie însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific
Înscrierea candidaţilor se efectuează cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de începerea
examenului de finalizare a studiilor.
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Universitatea din Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio Umane

Biblioteca Universităţii din Oradea

Aula Universităţii din Oradea

Universitatea din Oradea

Cămine studenţeşti

Campus universitate

Harta Campus Universitatea din Oradea

Decanat Facultatea de Ştiinţe Socio Umane
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